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 اإلىػػػػػداء
 إذل كل من لو حق علي

 والػدّي وأسػػػػػػاتػػػػذتػػػػي وشػػػػػػيػػػػػػوخػػػػي
 رآفػػػقػػػن الػػػػػاً مػػػػػػرفػػػػػػي حػػػنػػمػػػلػػػن عػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػوك

 إذل أىل القرآف الذين تبوءوا احملل األعلى، واؼبنزؿ األظبى
 حاجرىمػػة يف مػػمػػزاحػػتػػم مػػهػػوعػػهم دمػػدرتػتػػرآف فابػػقػػال الو ػػػت نػػػإذل م
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الدكتور: عبد الرحمن الجمل

م، وأنعم عمينا بنعمة اإليمان، وخصنا الحمد  رب العالمين، الذي ىدانا لإلسال
بالقرآن، أحسن الحديث كتابًا متشابيًا مثاني، تبيانًا لكل شيء وىدى ورحمة وبشرى 
لممسممين، ييدي لمتي ىي أقوم، والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا 

 لدين أما بعد.وحبيبنا محمد وعمى آلو وأصحابو والتابعين ومن تبعيم بإحسان إلى يوم ا
فقد أمر ا جل وعال باإلقبال عمى القرآن العظيم تالوة وحفظًا وفيمًا وتدبرًا 

      چ وعماًل في آيات كثيرة، من ذلك قول ا عز وجل: 

             

         چ  

: "خيركم من تعمم  إلى تعمم وتعميم الكتاب العزيز، فقال وأرشد النبي الكريم 
 القرآن وعممو".

وفقيمم لخدممة القمرآن الكمريمت ليتحقم  وعمد ا  ا تعالى في كل عصر أناسًا،ىيأ  وقد
خروا حيممممماتيم سممممم، ف چ      چ تعمممممالى بحفمممممظ كتابمممممو 
المسمممون  ه، وعممموه لممن بعمدىم، فقمرأفتمقوه كما أنزل عمى النبي ، لخدمة القرآن الكريم

بالسممند أو خطممأ، لحممن  ووصممل إلينمما سممالمًا مممن أي ،غضممًا طريممًا كممما نممزلفممي كممل عصممر 
 .المتصل إلى النبي 

وقممد شمميدت بالدنمما فمسممطين عامممة، وغممزة العممزة خاصممة اىتمامممًا كبيممرًا بممالقرآن الكممريم، 
 فتخممرج فييمما آلح الحفظممة والحافظممات وعشممرات ارلح مممن القممراء والقار ممات، فالحمممد 
الذي بنعمتو تتم الصالحات، والحمد  عمى فضمو ورحمتو، فيو خير مما يجمعمون، وقمد 
تسمماب  النمماس فممي خدمممة القممرآن الكممريم، طمبممًا لكجممر والثممواب، وكممان مممنيم ا خ الحبيممب 
الدكتور أحممد ضميح ا أبمو سمميدانة، فقمد عكمح عممى إعمداد سمسممة كتمب فمي القمراءات 

دي طمممالب عممممم القمممراءات القرآنيمممة، سمممماىا )المممدرر الحسمممان فمممي القرآنيمممة، ليضمممعيا بمممين يممم
 - مم  كمل الميتممين والمشمت مين بمالقرآن الكمريم -سيم  القراءات العشر لمقرآن(، ليكون لو
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ىمذا الجيمد الكبيمر المذي قمام ، فاطمعمت عممى في تيسير تعمم قراءات القرآن الكريم وتعميميا
و القمممراءات القرآنيمممة العشمممر بأسمممموب سممميل ميسمممر جمممم  فيممم ،مباركممماً طيبمممًا جيمممدًا  بمممو فألفيتمممو

تقان، ابتدأه بذكر أصول قمراءة القمارئ الممراد بيمان قراءتمو، ثمم ثنمى بمذكر  لمدارسين، بدقة وا 
ما خالح فيو القارئ حفصًا أصوًل وفرشًا، حرفًا حرفًا وكممة كممة، ثم ثمث بمذكر الكمممات 

تمماب شمماماًل مسممتوعبًا خالفممات القممارئ، الفرشممية التممي خممالح فييمما القممارئ حفصممًا، فجمماء الك
 يجد المتعمم ضالتو، ويست ني بو.

، وأن يجممزي النمماس عامممة وأىممل القممرآن خاصممةوأسممأل ا تعممالى أن ينفمم  بيممذا العمممل 
ينتفم  عممم لصمدقة جاريمة  لعممل خيمر الجمزاء وأن يكمون ذلمك لموبيمذا ا ا خ أحممد المذي قمام

فمي عمموم قمول  ب ا تعالى ونشمر عموممو ليمدخلاقوة ونشاطًا في خدمة كت بو، وأن يزيده
 "خيركم من تعمم القرآن وعممو". :النبي 

ربنا تقبل منا إنك أنت السمي  العميم، وتب عمينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعمنا ممن 
أىمممل القمممرآن أىممممك وخاصمممتك، وارزقنممما اإلخمممالص فمممي القمممول والعممممل، وحسمممن الختمممام عنمممد 

 انتياء ا جل.
 محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعين. وحبيبنا نبينا  وسمم وبارك عمى سيدناوصمى ا

 
 

 خادم القرآن                                 
 1عبد الرحمن بن يوسح الجمل                
 شيخ المقارئ الفمسطينية             

 فمسطين –غزة                  
 

                                                 
ِن النصيرات وسط من سكا "،م1961" واليدم الفمسطينية، المقارئ شيخ عبد الرحمن يوسح أحمد الجمل، :الدكتور 1

 ب زة، اإلسالمية بالجامعة الدين أصول كمية في القرآنية والقراءات القرآن وعموم التفسير في مشارك ، أستاذقطاع غزة
 في والسنة الكريم القرآن دار ر يس حالياً  يش ل الدين، أصول لكمية عميداً  ثم الدين، أصول بكمية مساعداً  أستاذاً  عمل
 -بعد ا  -لفضيمة الدكتور عبد الرحمن الجمل السب  والفضل  ، كانفييا والسند القراءات دا رة ور يس غزة قطاع

في نشر عموم القرآن والتجويد في قطاع غزة، لو عدة كتب منشورة في القراءات، وقد ُأسِند وُأجيز فضيمتو من عدة 
 .تور: حممي عبد الرؤوح محمد عبد القويمشايخ، منيا إجازتو سندًا بالقراءات العشر الكبرى من فضيمة الشيخ الدك
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 يخ: سعيد زعيمةتقديم الش

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرح المرسمين      
مام المتقين، الذي أنزل عميو كتاب ل يأتيو الباطل من بين يديو ول  وا 

 من خمفو.
ة المباركة الموسومة بم "الدرر الحسان مفقد اطمعت عمى ىذه السمس    

ضيح ا أبو سميدانة،  في القراءات العشر لمقرآن" لمدكتور أحمد
 فوجدتيا مستوفية لمعموماتيا، دقيقة في محتوياتيا.

ني لسا لٌ        ا عز وجل أن ينف  اإلسالم والمسممين بما ُدوَّن وما وا 
 .ُألِّح في ىذه السمسمة المباركة

 والحمد  رب العالمين
 

 لشيخ:كتبو ا                                                     
 1سعيد صالح زعيمة

                                                 
 جراح طبيب باإلسكندرية، القراءات عمماء من متقن محق  عالم ىو زعيمة مصطفى صالح سعيد طبيب:الالشيخ  1

 القرآن عموم كميةحاصل عمى عالية القراءات من و  سموحة، قراءات معيد من تخرج مت1957 مواليد أزىري، من
 ولو والكبرى الص رى العشر بالقراءات مجاز بمصر، الكريم القرآن قراء نقابة وعضو ر،ا زى بجامعة بطنطا الكريم
يضاحات شروح  العشر بالقراءات كامالً  الكريم القرآن وقرأ والجمزوري، الجزري وابن كالشاطبي وعمماء شيوخ لمتون وا 

 العشر في العالم في إسناد مىأع صاحب خميل ا عبد الحميد عبد محمد الشيخ مةالعاّل  عمى والكبرى الص رى
 المثال سبيل عمى منيم وأجازوه، وشيخة شيخاً  أربعين حوالي أنيم ذكر كثيرين مشايخ عمى سعيد: الشيخ وقرأ الكبرى،
وشيختي  السعد، أم والشيخة رحال، عمي والشيخ النحاس، عمي والشيخ السمنودي، والشيخ مدكور، الفتاح عبد الشيخ

 كبيرة جيود ولو وغيرىا، القراءات عمم في جداً  كثيرة كتب لو النجوليت تناظر الص رى الشيخةالتي أجازتني بالعشر 
 .الشريعة وعموم والتفسير والصرح النحو في عممو سعة م  القراءات عمم نشر في جداً 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الشيخ: جمال القرش

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى من ل نبي بعده ،الحمد  وحده     
فقد اطمعت عمى الكتاب الموسوم  بم "الدرر الحسان في القراءات 
العشر لمقرآن"، لمشيخ الفاضل، الدكتور/ أحمد ضيح ا أبو 

 قد وجدت الكتاب جيد السبك، َحسننة، من أىل فمسطين، و سميدا
العرض، مفيدًا في بابو، ُمَيسِّرًا عمى طالب العمم، وا أسأل أن ينف  بو 

 في كل وقت وحين، ىو ولّي ذلك والقادر عميو.

 والسالم عميكم ورحمة ا وبركاتو
 

 :الشيخ الوق                                                        
 1جمال بن إبراىيم القرش                                                  

 ىم 1438/ رمضان / 26ليمة                                                                  

 
 
 
 

                                                 
 وعمى راءتواإلق القراءة في إجازات عدة عمى حاصل مت1963 مواليد منالقرش،  محمد بن إبراىيم بن جمال: الشيخ 1

 لمتطوير ا ول بمركز وعمومو الكريم القرآن قسم عمى مشرح مت1987 العربية سنة الم ة قسم وتربية آداب ليسانس
 اإلشراح لقسم ور يساً  مستشاراً  عمل الفعالت اإلشراح كميارات الدورات من العديد في شارك بالرياضت التربوي
 ىم إلى1427 من الوسط بمدارس التعميمية لمشؤون مديراً  أيضاً  وعمل سعوديةتبال سابقاً  النسا ية العامة باإلدارة التربوي
 المؤلفات من العديد لو ىمت1433و ىم،1432 عام بالكويت الكريم القرآن لحفظ الدولية المسابقة في شارك ىمت1433

 .(والعقيدة التربوية، ،والعموم العربية والم ة والوقح، والتجويد، التدبر،) في
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 -:مقدمة
خرج الناس من ظلمات اعبهل إذل نور اغبمد هلل الذي جعل القرآف منارًا للناس يهتدي إليو اغبَتاف، وأ     

 القرآف، وىذب بو نفوساً فأخرجها يف أحلى رداء، وأصبل سناء.

  عبد اهلل من أُنزؿ عليو } بن  ؿبػمدوالصالة والسالـ على قائد السادات وسيد القادات      

س، ايف قوة اإليباف والب رعاع البشر فكانوا مثالً {، فأزاؿ بالقرآف وثن النفوس واألرجاس، وارتقى ب
وعلى آلو وأصحابو الطيبُت ومن سار على هنجهم من الفضالء الطاىرين الذين حفظوا القرءاف وحافظوا عليو 

 -فآتاىم اهلل ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهلل وبب احملسنُت أما بعد:

بكالـ رب  اً لـو ذكرًا وفكرًا وأشرفها منزلة وقدرًا لكونو متعلقإفَّ علم التجويد والقراءات من أوذل الع     
َما اْجَتَمَع  ":  العاؼبُت حيث أف ؽبذا العلم وؽبذه اغبلقات القرآنية الكثَت من األجر، فقد قاؿ رسوؿ اهلل

ُلوَن ِكتَ اَب اللَِّو َويََتَدارَُسوَنوُ  َبْيَنُيْم ِإَّلَّ َنَزَلْت َعلَْيِيُم    قَْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَِّو َتَعاَلى َيت ْ
 .1"السَِّكيَنُة، َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة، وََحفَّْتُيُم اْلَمَلِئَكُة، َوَذَكَرُىُم اللَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

 وؿ نبيناولػّما كاف تػعلم القرآف وتعليمو، ونشر قراءاتو ورواياتػو فبا يُػَتقرب بو إذل رّب العاؼبُت، مصداقًا لق     
 :" ُواستجابة القًتاحات بعض اإلخوة، استخرت اهلل سبحانو ، 2"خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّمو

وتعاذل، وسألتو التوفيق والرشاد، واؽبدى والسداد، فانشرح صدرى للكتابة يف ىذا اعبانب، وذلك ألناؿ 
ى نشر ىذه السلسلة القرآنية بعدما شرفت بتعلم علم ، فعزمت مستعيناً باهلل علشرؼ التأسي برسوؿ اهلل 

واألربع الشواذ مسندًا هبا على يد مشاىبي الكراـ، أقدمها من منطلق الكربى الصغرى و القراءات العشر 
 .لية، ال من منطلق شعوري باألىليةشعوري باؼبسؤو 

الدرر اغبساف » رآف واليت ظبيتها ة؛ وىي سلسلة يف القراءات القرآنية وعلـو القلومنهجي يف ىذه السلس     
أف أذكر ما خالف -، واليت صبعتها من كتب السابقُت، وفبا تلقيتو عن مشاىبي «يف القراءات العشر للقرآف 

اإلماـ حفص وال أتعرض لبياف ما اتفقوا عليو، وقد أبينو أحيانًا زيادة يف  -أو القراءة-فيو صاحب الرواية 
قد قسَّمت ىذا الكتاب الذي بُت يدي القارئ الكرًن، إذل ثالثة أقساـ، ذكرت اإليضاح وتتميمًا للفائدة، و 

باستفاضة، وجاء ترتيب مواضيعو حسب أولوية  أيب عمرو البصرييف القسم األوؿ األصوؿ اؼبطردة لإلماـ 
                                                 

 .189، ص1455ود، كتاب الصالة، باب تفري  أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، حأبو دا 1
 .436، ص5027البخاري، باب خيركم من تعمم القرآن وعممو، ح 2



 أصوؿ قراءة أبي عمرو البصري                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف 

 

                                                                                                                 6      

 

 

أرتأيت أهنا األفضل من خالؿ ذبربيت يف تدريس حلقات القرآف، وثنيت بالقسم الثاين الذي ذكرت فيو 
ألصوؿ والفرش بشكل فبنهج وشامل، ودل أستثن فيو شاردة وال واردة، سواء كانت اللفظة اؼبختلف فيها من ا

قبيل األصوؿ، أـ من قبيل الفرش، ليفي حباجة اؼببتدئ، وذلك عرب جدوؿ من ثالثة أعمدة، وىي كالتارل: 
البياف أو التوضيح وعمود خاص ب أيب عمرو البصريعمود خاص باإلماـ حفص، وعمود خاص باإلماـ 

لكيفية القراءة، أما القسم الثالث من ىذا الكتاب فهو شبيو بالقسم السابق إال أين اكتفيت بالكلمات 
أف يرجع ؽبذا  قراءةالفرشية فقط وبعض الزيادات، ليفي برغبة اؼبنتهي، وليسهل على من لو دراية هبذه ال

اء، وإين أستحضر ىنا مقدمة ابن مهراف األصفهاين القسم بيسر، ويستخرج الكلمة الفرشية بسرعة ودوف عن
"ولقد أعلمتكم أين  :صاحب كتاب اؼببسوط يف القراءات العشر، متحدثًا فيو عن كتابو )الشامل( بقولو

 صنَّفتو للَفِهِم البصَت، اغباذؽ النحرير، الذي تبحر يف ىذا الباب، وتفنن يف العلـو واآلداب".

تدريس قراءات ج بعض األمور الًتبوية يف ىذه السلسلة اؼبباركة، كأىداؼ وقد جنح خاطري على إدار      
ضوابط و ، أيب عمرو البصريمنهجية اغبلقة القرآنية اػباصة بدورة اإلماـ و ، القرآف الكرًن يف اغبلقات القرآنية
تكامل ، ومواعيد االمتحانات وذلك بعد كل موضوع مأيب عمرو البصرياغبلقة القرآنية اػباصة باإلماـ 

ومًتابط، وغَت ذلك من األمور الًتبوية اليت ال زبفى على كل ذي بصَتة نقَّادة، وفطنة وقَّادة، وقد كاف ذلك  
كلو يف إطار التكامل بُت اإلطار النظري واعبانب التطبيقي، وكعامل مساعد للمعلم أو للقارئ حىت يستعُت 

 .قراءةهبا أثناء تعلم وتعليم ىذه ال

أسأؿ أف هبعل ىذه السلسلة القرآنية خالصًة لوجهو، وأف يكتب ؽبا الَقبوؿ األوفر، والتقدير  واهلل تعاذل     
األكرب، وأف ينفع هبا كاتبها ومن حولو، وأف ينفع هبا أجيااًل وأجيااًل، وأف هبنبٍت كبوة الفكر، وعثرة القلم، 

 ومن عثر فيها على تقصَت أو خلل فليعذر ولينصح وليصلح.

تٍت ىنا أف أُذّكر بأف ذلك اعبهد اؼببذوؿ الذي كاف يف خدمة كتاب اهلل مهما بلغ من الصعوبة وال يفو      
 فهو فبتع، ومهما جلب من اؼبشقة فهو يسَت.

َمن َّل َيشُكر الناس، َّل َيشُكر  : "وقبل أف أضع قلم التبياف، وانطالقًا من حديث رسوؿ اهلل      
 ن تفضل فساعد وأعاف؛ فهل جزاء اإلحساف إال اإلحساف!؟، أتوجو بالشكر والعرفاف، لكل م1"اهلل

من ىو يف ميادين الفضل سابق، «  -داود اأب-سليماف أبو عاذرة » أخص بالشكر شيخي الفاضل ف     
 ة، وتنقيحها لغوياً.لويف موازين العقل راجح، على مراجعتو للسلس

                                                 
 .383، ص6601، حباب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليكالترمذي،  1
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 والشكر للشيخ الفاضل، يف إسباـ الفرشعلى مساعديت « سي عبد السالـ طبا» والشكر موصوؿ إذل األخ 
 .خ للتقدًن ؽبذه السلسلة اؼبباركةعبهوده وتواصلو مع اؼبشاي « عبد اهلل صباؿ العرقاف »

وختامػػاً أشػػكر كػػل مػػن أفػػادين بعبػػارة، أو نفعػػٍت ب شػػارة، أو ىػػداين إذل صػػواب، أو أمػػدين بكتػػاب، ولػػ ن      
 لثناء فلهم عندي خالص الدعاء.أف أقدـ ؽبم الشكر وا كتايب ىذاأُحصرُت يف  

 
 خادـ القرآف الكرًن                

 د. أحمد ضيف اهلل عمر أبو سػمػهػدانػة                                                                    
 عشر الصغرى والكربى اعبامع للقراءات ال                                                                     

 واألربع الشواذ                                                                                
 عضو مشيخة اؼبقارئ الفلسطينية                                                                       
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 منهجي في الكلمات الفرشية
 .حرصت قدر اإلمكاف أف ألتـز بالرسم العثماين يف كتابة الكلمات الفرشية 
 .ًإذا ذكرت مطلقاً فهذا يعٍت وصالً ووقفا 
  ( تعٍت تسهيل اؽبمزة إذا كانت كتابة اؽبمزة على سطر كبو:  •إشارة )[ نّػك•َءا .] 
  ( تعٍت تسهيل اؽبمزة إذا كانت كتابػة اؽبمػزة علػى شػكل األلػف  اْ إشارة )-  سػواء أكانػت مفتوحػة

 [. تمنـَءااْ كبو: ]  -أـ مضمومة أـ مكسورة 
  ( تعٍت تسهيل اؽبمزة إذا كانت كتابة اؽبمزة على شكل الواو، كبو: ] وْ إشارة )  َنبئكموْ أ .] 
  ( تعٍت تسهيل  ىْـ إشارة ) [ :ـأَااؽبمزة إذا كانت كتابة اؽبمزة على نربة كبو  [. نكمىـ 
  ( إذا كانت فوؽ اغبرؼ ف هنا تدؿ على إبداؿ التاء وقفاً إذل ىاء، كبو: ]  ـــــْـ إشارة )   َبتْ ػػػأَ يَػػػػػ .] 
  ( ِــ إشارة  [. النارِ ( إذا كانت ربت اغبرؼ ف هنا تدؿ على اإلمالة كبو: ]  ــــ
  ( ِــ إشارة  [. الُقربــ ى ( إذا كانت ربت اغبرؼ ف هنا تدؿ على التقليل كبو: ] ــــ
 يب عمػػرو ىػػذا األمػػر، أي أفَّ اػبػػالؼ أل إذا دل أذكػػر اسػػم الػػراوي فهػػذا يعػػٍت أفَّ الػػراويُت اجتمعػػا يف

 براوييو. البصري
 أفػػػردت قسػػػماً ثالثػػػاً، خػػػاص بالكلمػػػات الفرشػػػية فقػػػط، باإلضػػػافة إذل اإل ػػػاـ، مػػػع االختصػػػار يف 

فلػم أتطػرؽ إليهػا يف  عمػرو البصػري أبػوالبياف، أما اإلمالة والوقف على اؽبمػزات ومػا أدغمػو اإلمػاـ 
 .كاؼٍ   ىذا القسم منعاً لإلطالة، ومن أراد االستزادة فلَتجع إذل القسم الثاين، ففيو تفصيل

  تصػػار، وصػػرفاً االخ يف اغبواشػػي، ورغبػػةً  تكثػػر إذل أصػػحاهبا، لػػ ال -يف الغالػػب  -دل أْعػػُز الفقػػرات 
 يف منهػا أفػدتُ  واؼبراجػع الػيت اؼبصػادر بفهرسػت -الكتػاب  آخر يف -أىّم، واكتفاًء  ىو ؼبا للجهد

 العلمية. اؼبادة إثراء
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 أىداؼ تدريس قراءات القرآف الكريم في الحلقات القرآنية
 التي على المعلم أف يأخذ بيد الطالب للعمل بها: العامة األىداؼ

 .راءة القرءاف غضاً طرياً كما نزؿ على رسوؿ اهلل قأف يتقن  (1

 } خَتكم من تعلم القرءاف وعلمو {. أف يُبدي استعداده ألف يكوف من أىل اػبَتية لقولو  (2

 نيل األجر والثواب باعبلوس يف حلقات العلم.أف يسعى ل (3

 الً {.إرضاء اهلل سبحانو وتعاذل وذلك بتنفيذ أمره } ورتل القرءاف ترتيأف وبرص على  (4

 أف يربط بُت اػبشوع والتدبر أثناء الصالة. (5

 أف يزيد من الثروة اللغوية واؼبهارات اللسانية والصوتية اؼبصاحبة للنطق. (6

والقراءات القرآنيػة اؼبتػواترة، واالنتمػاء إذل أىػل القػرآف واالعتػزاز  أف يتعمق لديو زيادة حب القرءاف (7
 .هبذا الوصف

 زيادة روح اأُلخوة } سبعة يظلهم اهلل يف ظلو ........ {.أف ينمي عادة التحابب يف اهلل و  (8

 أف يسعى لدعم الثقة بالنفس ألنو يتعلم دستور اغبياة. (9

 .ألبناء اؼبسلمُت ) زكاة العلم (قرآنياً  معلماً  -فيما بعد  -ليصبح أف يبذؿ أقصى اعبهود  (11

 وًن.أف يربز أنبية القراءات القرآنية اؼبتواترة، ومكانتها من الدين الق (11

 أف ينمي لديو القدرة على اغبفظ والتطبيق السليم. (12

 أف يتعود إتقاف التالوة بأوجو القراءات، وترتيبها، وضبطها، وعدـ اػبلط بينها. (13

 
 -:أبي عمرو البصرياإلماـ  منهجية الحلقة القرآنية الخاصة بدورة

  الزمك طواؿ فًتة الدورة.يإلفادتك، فنأمل أف  ىذا الكتابُصمم 

 أيب عمرو البصرياإلماـ خاص بقراءة  وى عتمد للدراسة ىو ىذا الكتاب والذيؼباؼبنهج ا. 

  خاص بكل طالب. مصحفعلى  أيب عمرو البصريربضَت فرش كلمات 

 .امتحانات تنشيطية بشكل دوري وذلك يكوف يف هناية كل موضوع 

 .الدورة منك وإليك، وكبن نسعد دبشاركتك الفعالة والبناءة 

 أو لتطوير منهجية الدورة.كتابخل علينا دبقًتحاتك لتطوير الرأيك يهمنا فال تب ، 

 
 -:أبي عمرو البصريضوابط الحلقة القرآنية الخاصة باإلماـ 

 الغياب ألكثر من ثالث مرات بدوف عذر يكوف عقابو الفصل.
 اغبديث اعبانيب فبنوع.

 .أثناء احملاضرة فبنوع -اعبواؿ-التحدث باحملموؿ 
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 -: العبلء البصريأبو عمرو بن اإلماـ 
أبػػػو ) ، والصػػػحيح ىػػػو:وقيػػػل غػػػَت ذلػػػك افبَّػػػز  وقيػػػل ،عػػػدة أقػػػواؿ فقيػػػل اظبػػػو كنيتػػػو لػػػف يف اظبػػػو علػػػىاختُ      
ونشػأ بالبصػرة ومػات التميمي اؼبػازين البصػري، أحػد القػراء السػبعة ولػد بػػمكة  ارزبَّػاف بن العالء بن عم( عمرو

ا ىػػرب مػػن اغبجػػاج، فقػػرأ مَّ ػ، وتوجػػو مػػع أبيػػو لػػالػػراجح علػػى ىػػػ ( 68)  سػػنة ثػػػماف وسػػتُتوقػػد ولػػد  ،بالكوفػػة
 بالكوفة والبصرة على صباعة كثَتة، فليس يف القراء السبعة أكثر شيوخاً منو. بػمكة واؼبدينة، وقرأ أيػضاً 

وعاصػم  ،وشػيبة بػن نصػاح ،بػن جبػَتوسػعيد  ،وأيب العالية ،وحػميد األعرج ،قرأ على اغبسن البصريفقد      
وعكرمػػة بػػن  ،وعطػػاء بػػن أيب ربػػاح ،وعبػػد اهلل بػػن كثػػَت اؼبكػػي ،وعبػػد اهلل بػػن إسػػحق اغبضػػرمي ،النَّجػػودبػن أيب 

ويزيػد  ،وأيب جعفػر يزيػد بػن القعقػاع اؼبػدين ،ونصػر بػن عاصػم ،وابن ؿبيصن ،وؾباىد بن جرب ،خالد اؼبخزومي
 ثَتوف.وروى عنو القراءة عرضاً وظباعاً خلق ك ؛وغَتىم ، بن يعمرِتووب ،بن روماف

، اغبػػديث ويصػػفونو بأنػػو صػػدوؽ ويوثقػػو أىػػل، ، ولػػذلك عُػػدَّ مػػن كبػػار التػػابعُتظبػػع أنػػَس بػػن مالػػك وغػػَته     
 .قاؿ الداين: إليو انتهت اإلمامة يف القراءة بالبصرة

مدحو الفػرزدؽ وغػَته مػن ، مو، وكاف من أشراؼ العرب ووجوىهسأؿ عن اظبوكاف أبو عمرو عباللتو ال يُ      
 .ءالشعرا

مػػػع الصػػػدؽ والثقػػػة  ،والشػػػعر ،وأيػػػاـ العػػػرب ،عاؼبػػػاً بػػػالقرآفوكػػػاف  ،زعػػػيم اؼبدرسػػػة البصػػػرية النحويػػػة كػػػاف     
 والزىد.

 ؤمػر ا" وإف  :ش خاسبػةكػاف نْقػ؛ و قاؿ أبو عمرو البصري: إمبا كبن فيمن مضى كبقػل يف أصػوؿ لبػل طػواؿ     
 ؼبستمسك منها حببل غرور ". -دنياه أكرب نبو 

 ي أيضػػاً وروى عنػػو األصػػمع؛ واغبسػػن البصػػري حػػيّ  األصػػمعي: ظبعػػت أبػػا عمػػرو يقػػوؿ: كنػػت رأسػػاً وقػػاؿ      
 دل أر بعده أعلم منو. وأنا قاؿ األصمعي: ؛قبلي أعلم مٌت اً أنو قاؿ: ما رأيت أحد

لقػد حفظػت يف  ،لفعلػت رل أف أفػرغ مػا يف صػدري يف صػدرؾ يػأهت قاؿ األصمعي: قاؿ رل أبو عمرو لوو      
لقػػرأت كػػذا  ،رئأف لػػيس رل أف أقػػرأ إال دبػػا قُػػ ولػػوال در األعمػػش علػػى ضبلهػػاتبػػت مػػا قَػػقػػرآف أشػػياء لػػو كُ علػػم ال

 .وكذا وكذا وذكر حروفاً 

 قاؿ عنو إبراىيم اغبريب: كاف أبو عمرو من أىل السنة.
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 علػػى درسػػو، فقػػاؿوالنػػاس عكػػوؼ بػػأيب عمػػرو وحلقتػػو متػػوافرة، مػػر اغبسػػن البصػػري  :وعػػن األخفػػش قػػاؿ     
، مث قػػػاؿ اً  كػػػاد العلمػػػاء أف يكونػػػوا أربابػػػاغبسػػػن: مػػػن ىػػػذا؟ فقػػػالوا: أبػػػو عمػػػرو، فقػػػاؿ اغبسػػػن: ال إلػػػو إال اهلل

 ف ذل ذؿ يؤوؿ. بعلم اغبسن: كل عز دل يوطد

كػػل شػػيء لكػػاف   يف ي يقػػوؿ: لػػو كػػاف ىنػػاؾ أحػػد ينبغػػي أف يؤخػػذ بقولػػووكػػاف يػػونس بػػن حبيػػب النحػػو      
 ن العالء.ينبغي أف يؤخذ بقوؿ أيب عمرو ب

للعبػادة وجعػل  وتَفػرغ ك فأحرقهػاسَّػنَ تػَ مث  ،وقاؿ أبو عبيدة: كانت دفاتر أيب عمرو مػلء بيػت إذل السػقف     
 على نفسو أف ىبتم يف كل ثالث لياؿ.

ومػػن كبػػار  والفقػػو، مػػة زمانػػو يف القػػراءات والنحػػووقػػاؿ ابػػن كثػػَت يف البدايػػة والنهايػػة: كػػاف أبػػو عمػػرو عاّل      
 حىت ينسلخ، إمبا كاف يقرأ القرآف. شعر عاملُت، وكاف إذا دخل شهر رمضاف دل يتم فيو بيتالعلماء ال

 وليس يف السَّبعة القراء َمن نسبهم خالص ِمن العرب إال ابن عامر وأبو عمرو، وسائرىم موارل.      

 اختلفػػػت علػػػىَّ  يػػػا رسػػػوؿ اهلل قػػػد :لػػػو يف اؼبنػػػاـ فقلػػػت وعػػػن سػػػفياف بػػػن عيينػػػة قػػػاؿ: رأيػػػت رسػػػوؿ اهلل      
 .بقراءة أيب عمرو بن العالء القراءات، فبقراءة من تأمرين؟ فقاؿ: اقرأ

وقػػد قػػارب ، علػػى الػػراجح ( ىػػػ154)  بالكوفػػة سػػنة أربػػع وطبسػػُت ومائػػة - تعػػاذل رضبػػو اهلل - مػػاتوقػػد      
 .التسعُت

 إذ أقبػل يػػونس عنػػدىم مػػا أنػافبين ،قػاؿ أبػو عمػػرو األسػدي: ؼبػػا أتػى نعػػي أيب عمػرو أتيػػت أوالده ألعػزيهم     
سػػم علػػم أيب عمػػرو قُ  آخػػر الزمػػاف، واهلل لػػو لػػو رى شػػبويُػػنعػػزيكم ونعػػزي أنفسػػنا يف مػػن ال  :حبيػػب فقػػاؿ بػػن

 لسره ما ىو عليو. ، واهلل لو رآه رسوؿ اهلل اً زىاد علماء وزىده على مائة إنساف لكانوا كلهم
 

 :وساطةوقد رويا عنو ب، والسوسي ، الدوريوأشهر من تلقى عنو نبا راوياه

 :- رضبو اهلل تعاذل -حفص الدوري  الراوي األوؿ:
إمػػاـ  ،نزيػل سػػامراء ،ز الػػدوري األزدي البغػدادي النحػػويحفػػص بػن عمػػر بػن عبػػد العزيػ( أبػػو عمػر ) ىػو      

لػدور ( ونسػبتو إذل ) ا ،يف الػدور ( ىػػ150)  سػنة طبسػُت ومائػة ولد أياـ اؼبنصورالقراء وشيخ الناس يف زمانو، 
 دوري الكسػػائييعػػرؼ بػػو  ،ألنػػو روى عنػػو ويعػػرؼ بػػدوري أيب عمػػرو ،موضػػع ببغػػداد، وؿبلػػو باعبانػػب الشػػرقي

 .أيضاً  الكسائي ألنو روى عن
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، وقػػػرأ بسػػػائر اغبػػػروؼ السػػػبعة وصػػػنف فيهػػػا كػػػاف ثقػػػة ثبتػػػاً كبػػػَتاً ضػػػابطاً، وىػػػو أوؿ مػػػن صبػػػع القػػػراءات     
رأ على أناس كثػَتين مػنهم إظباعيػل بػن جعفػر عػن نػافع، كمػا قػرأ علػى وبالشواذ، وظبع من ذلك شي اً كثَتاً، وق

 بػن سػعداف عػن ضبػزة، وعلػى ؿبػػمدوسػليم عػن ضبػزة، و أخيو يعقػوب بػن جعفػر عػن ابػن صبػاز عػن أيب جعفػر، 
وشػجاع بػن أيب نصػر  ،اليزيػدي ووبػِت ،وأيب بكر عن عاصم، وضبزة بن القاسم عن أصحابو ،الكسائي بقراءتو

 وقرأ على كثَتين غَتىم. قراءة نافع، وأخذ ،البلخي

 ،وأضبػػد بػػن فػػرح أبػػو جعفػػر اؼبفسػػر اؼبشػػهور ،وقػػرأ عليػػو وروى القػػراءة عنػػو أضبػػد بػػن حػػرب شػػيخ اؼبطػػوعي     
السػػػراج، وإسػػػحاؽ بػػػن إبػػػراىيم العسػػػكري، وإظباعيػػػل بػػػن أضبػػػد،  ، وأضبػػػد بػػػن مسػػػعودوأضبػػػد بػػػن يزيػػػد اغبلػػػواين

 وغَتىم. ،بن ضبدوف القطيعي ؿبػمدو  ،لرضبن بن عبدوسيونس بن ياسُت، وعبد ا وإظباعيل بن

 .بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوري قاؿ أبو داود: رأيت أضبد

 بن فرح اؼبفسر سألت الدوري: ما تقوؿ يف القرآف؟ قاؿ: كالـ اهلل غَت ـبلوؽ. وقاؿ أضبد

وظبػع مػن  ،وشػاذىا وصػحيحها اات، وقػرأ بسػائر اغبػروؼ متواترىػقاؿ األىوازي: إنو رحل يف طلب القػراء     
 .اً كثَت   اً  ذلك شي

: وحػػدث عنػػو أيضػػاً  قػػاؿ الػػذىيبو ؛ وسػػعة علمػػو قصػػده النػػاس مػػن اآلفػػاؽ لعلػػو سػػندهقػػاؿ اإلمػػاـ الػػذىيب:      
 .وخلق كثَت ،بن حامد ؿبػمدابن ماجو يف سننو، وأبو زرعة الرازي، وحاجب بن أركُت، و 

قػرأت علػى إظباعيػل بػن جعفػر بقػراءة أىػل اؼبدينػة ختمػة، وأدركػت قاؿ ابن النفاح: ظبعت الدوري يقوؿ:      
 حياة نافع، ولو كاف عندي عشرة دراىم لرحلت إليو.

 أجزاء القرآف.و فضائل القرآف، و والسنن،  أحكاـ القرآفو ما اتفقت ألفاظو ومعانيو من القرآف،  من مصنفاتو:

عػن  ىأيب عمػرو البصػري وىػي الػيت كبػن بصػددىا وأخػر ولو ميزة خاصة يف الرواية بالقراءة فتارة يروي عػن      
، إال أنو يف روايتو عن أيب عمرو دل يتلق القراءة مباشرة عنو بل بواسطة وبِت اليزيدي، وأما روايتػو عػن يالكسائ

 الكسائي فبدوف واسطة.

 .ذىب بصره يف آخر عمره
يف شػواؿ سػنة ويفي تػاآلفػاؽ حػىت  مػو يف سػائرطاؿ عمره يف القراءة واإلقراء، واألخذ والتلقُت، وانتفػع النػاس بعل

 .-رحػمو اهلل تعاذل رحػمة واسعة  -  ( ػى 246)  ست وأربعُت ومائتُت
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 :-رضبو اهلل تعاذل  -السوسي  الراوي الثانػي :
) قػاؿ  قػيّ الرَّ  ) نسػبة إذل سػوس مدينػة بػاألىواز ( صاحل بن زياد بن عبػد اهلل السوسػي( شعيب  أبو) ىو      

ػػدي مث يَػْنِضػػػُب، صبعهػػا: رِقػػػاٌؽ، واد  :1لقػػاموسا يف
َ
ـَ اؼب والرَّقَّػػػُة: ُكػػلض أْرٍض إذل َجْنػػػِب واٍد، يَػْنَبِسػػُط اؼبػػػاُء عليهػػا أيَّػػػا

فلعػل السوسػي نسػب  .انتهػى ،على الُفػراِت واِسػطَُة ديػاِر َربيعػَة، وآَخػُر َغػْريبَّ بَػْغػداَد، وىػي أْسػَفَل منهػا بَفْرَسػخٍ 
 .إذل شيء من ىذا (

أصػحابو، وروى  اليزيػدي وىػو مػن أجػلي  ؿبػػمدعرضػاً وظباعػاً عػن أيب  ضابط ؿبرر ثقة، أخػذ القػراءة مقرئ     
 .قراءة عاصم وقرأ على حفص، قراءة أيب عمرو بن العالء البصري عن اليزيدي اؼبذكور

النحػػوي، وأبػػو ، وموسػػى بػػن جريػػر ؿبػػػمدوروى القػػراءة عػػن السوسػػي خلػػق كثػػَت، مػػنهم ابنػػو أبػػو اؼبعصػػـو      
وموسػى بػن صبهػور، وأضبػد بػن شػعيب  ،بن إظباعيػل القرشػي ؿبػمدو  ،بن أضبد الطرسوسي الرقي ؿبػمداغبارث 
 وغَتىم.  ،اغبافظ النسائي

رضبػػو  -عُت مػػن عمػػره تسػػوقػػد قػارب ال ىػػػ ( 261)  أوؿ سػػنة إحػػدى وسػتُت ومػػائتُت للهػػػجرة بالرقػػة مػات     
 .  -اهلل تعاذل 

 
 عمرو البصري أبيعن  يالدور رواية  سند

 ،عػػن نصػػر بػػن عاصػػم ، وىػػوعمػػرو البصػػري عػػن إمػػاـ البصػػرة ومقرئهػػا أيب بواسػػطة اليزيػػديروى الػػدوري      
علػػى ؾباىػػد بػػن  ، وقػػرأ أبػػو عمػػرو أيضػػاً عػػن عثمػػاف وعلػػي  ،عػػن أيب األسػػود الػػدؤرل ، ونبػػاووبػػِت بػػن يعمػػر

  ىعلػيب بػن كعػب أُ  أيب بػن كعػب، وقػر أُ  ىعلػ وىو، سعيد بن جبَت، ونبا قد قرآ على عبد اهلل بن عباسو  ،جرب
 .  على رسوؿ اهلل  ، ونبا بن عفاف وعثماف بن أيب طالب عليّ  :كٍل من

اؼبتػػػون سػػػنة بضػػػع  ،وطريػػػق ىػػػذه الروايػػػة ىػػػو طريػػػق أيب الزعػػػراء عبػػػد الػػػرضبن بػػػن عبػػػدوس الػػػدقاؽ اؽبمػػػداين     
 .ىو أكرب أصحاب الدوري وأجّلهم وأوثقهمقاؿ الداين:  ، وكاف ثقة ضابطاً ؿبققاً،ومائتُت من اؽبجرة وشبانُت

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، (م2000، 3، ط2الفكر، جدار  :لبنان ) لزاوي، الطاىر أحمد االقاموس المحيطترتيب  ،محمد يعقوب الفيروزأبادي 1

 .376ص
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 عمرو البصري يأبعن  السوسيرواية  سند
ووبػِت  ،عػن نصػر بػن عاصػم ،بواسطة اليزيدي عػن إمػاـ البصػرة ومقرئهػا أيب عمػرو البصػري روى السوسي     

 ،علػػى ؾباىػػد بػػن جػػرب يضػػاً ، وقػػرأ أبػػو عمػػرو أعػػن عثمػػاف وعلػػي  ،عػػن أيب األسػػود الػػدؤرل، ونبػػا بػػن يعمػػر
كػٍل   ىأيب بػن كعػب علػ أيب بػن كعػب، وقػر أُ  ىعلػ وىػو ،وسعيد بن جبَت، ونبػا قػد قػرآ علػى عبػد اهلل بػن عبػاس

 .على رسوؿ اهلل  ا، ونب بن عفاف وعثمافبن أيب طالب علّي  :من

رير، أّجػل أصػحاب طريػق أيب عمػراف موسػى بػن جريػر الرقػي اؼبقػرئ النحػوي الضػ :وطريق ىػذه الروايػة ىػو     
وافر اغبرمػة كثػَت األصػحاب، تػويف أبػو عمػراف يف حػدود سػنة  ،يف العربية ماىراً  ،باإلدغاـ السوسي، كاف بصَتاً 

 عشر وثالشبائة. فيما قالو الداين وأبو حياف وىو األقرب، وقاؿ الذىيب: سنة ،عشر وثالشبائةست 
 
 

 رسوؿ ال
 عثماف                   علي                                                                              

 
 يب بن كعبأُ                 األسود الدؤرل                        وأب                                      

 عبد اهلل بن عباس                                                                                                       
 سعيد بن جبَت                     ؾباىد بن جرب               وبِت بن يعمر                     نصر بن عاصم                      

 
 عمرو البصري وأب

 اليزيدي
 

 الدوري                                       السوسي                                                 
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 عمرو البصري أبي قراءةأصوؿ 
 صبع أصل، وىو يف اللغة ما يبٌت عليو غَته. األصوؿ:

واصطالحاً: ىو كل حكم كلػي جػار يف كػل مػا ربقػق فيػو شػرط ذلػك اغبكػم، أو ىػو القواعػد الكليػة اؼبطػردة،  
 واإلمالة وما شابو ذلك.كاؼبد والقصر والفتح 

 لغة: البسط والنشر. الفرش:
األحكػػػاـ اػباصػػػة بػػػبعض الكلمػػػات القرآنيػػػة اؼبختلػػػف فيهػػػا بػػػُت القػػػراء مػػػع عػػػزو كػػػل قػػػراءة  واصػػػطالحاً: ىػػػو
{ فقػد قػرأ عاصػم والكسػػائي لفػظ } مالػك { ب ثبػات األلػف بعػػد    لصػاحبها كبػو } 
 وىم نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وضبزة حبذفها. اؼبيم، وقرأ الباقوف

من حروؼ القراءات اؼبختلف فيها فرشاً، ألهنا ؼبا كانػت مػذكورة يف أماكنهػا  والقراء يسموف ما قل دورانو     
 من السور على الًتتيب القرآين فهي كاؼبفروشة فرشاً.

، وقػػد عنػػد اإلمػػاـ ابػػن كثػػَت ) القػػدس (لفػػظ يف وقػػد يوجػػد يف الفػػرش مػػا يطػػرد حكمػػو، ك سػػكاف الػػداؿ      
يوجد يف األصوؿ ما ال يطرد حكمػو، وذلػك كاؼبواضػع اؼبعينػة يف يػاءات اإلضػافة ويػاءات الزوائػد، وإمبػا كانػت 

 التسمية يف كل منهما باعتبار الكثَت الغالب.
 

 والبسملة باب االستعاذة
 باب االستعاذة. ال خالؼ بُت اإلماـ أبو عمرو البصري واإلماـ حفص يف

خػػػالؼ بػػػُت القػػػراء يف إثباهتػػػا يف أوؿ سػػػورة الفاربػػػة، وعنػػػد أمػػػا يف بػػػاب البسػػػملة بػػػُت السػػػورتُت ف نػػػو ال      
 .، سواء كاف االبتداء بعد قطع أو وقفاالبتداء بأوؿ أي سورة سوى سورة التوبة

قػػرأ ب ثباهتػػا بػػُت فبػػن  مػػرو البصػػريأبػػو عو  وىػػم ـبتلفػػوف يف إثباهتػػا وحػػذفها يف حالػػة الوصػػل بػػُت السػػورتُت،     
 .وعدمو السورتُت

يزيػػد وجهػػُت آخػػرين عػػن اإلمػػاـ حفػػص، فتصػػبح األوجػػو اؼبقػػروء هبػػا طبسػػة  أبػػو عمػػرو البصػػرياإلمػػاـ إذاً      
 مع اإلماـ حفص. أبو عمرو البصرياإلماـ  فيها أوجو، ثالثة منها اتفق

 
 البسملة بين السورتين:

 ، وأوجهها ثالثة:-سوى بُت األنفاؿ وبراءة  -ملة بُت السورتُت أثبت أبو عمرو البصري البس
 اعبميع. فصل (1
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 األوؿ ووصل الثاين بالثالث. فصل (2

 وصل اعبميع. (3

 ويزيد أبو عمرو البصري على إثبات البسملة بأوجهها اؼبتقدمة وجهُت نبا:
 السكت بدوف بسملة. (4

 الوصل بدوف بسملة. (5

 بُت سوريت الناس والفاربة. ومن اؼبعلـو أنو ال سكت ألحد من القراء

والقػػراء متفقػػوف يف وجػػوب البسػػملة إذا وصػػلت آخػػر سػػورة النػػاس بػػأوؿ سػػورة الفاربػػة، ألهنػػا وإف وصػػلت      
لفظػػاً ف هنػػا مبتػػدأ هبػػا حكمػػاً، وكػػذلك لػػو وصػػل آخػػر السػػورة بأوؽبػػا، وكػػذا لػػو وصػػل آخػػر السػػورة دبػػا قبلهػػا مػػن 

 السور، كمن وصل آخر الفلق بأوؿ اإلخالص.

، خػػالؼ بػػُت القػػراء يف إثباهتػػا يف أوؿ سػػورة الفاربػػة، وعنػػد االبتػػداء بػػأوؿ أي سػػورة سػػوى سػػورة التوبػػةوال      
 .سواء كاف االبتداء بعد قطع أو وقف

 .وىم ـبتلفوف يف إثباهتا وحذفها يف حالة الوصل بُت السورتُت      

اليت بعػػدىا ف نػػو يبتػػدئ بالبسػػملة ألهنػػا تكػػوف أمػػا إذا وقػػف القػػارئ علػػى آخػػر السػػورة األوذل ودل يصػػلها بػػ     
 واجبة.

 يف ترتيػب اؼبصػحف والػػتالوةوحكػم الوصػل مػن غػَت بسػػملة كمػا يف الوجػو اػبػامس عػاـ بػػُت كػل سػورتُت      
األوذل بعػػد  السػػورة فػػ ف كانػػتالكهػػف، ، أـ غػػَت مػػرتبتُت كػػآخر النسػػاء مػػع أوؿ كػػآخر البقػػرة وأوؿ آؿ عمػػراف

، وال هبػػوز بالبسػػملة عبميػػع القػػراء تعػػُت اإلتيػػاف الكػػوثرمػػع أوؿ  اإلخػػالصصػػحف كػػآخر ترتيػػب اؼب الثانيػػة يف
 الوصل.

 .بُت الناس والفاربة يبسمل كباقي القراء عمرو البصري أباكما أّف 
 باقي القراء.وأما بُت األنفاؿ وبراءة فلو الوقف أو السكت أو الوصل ك

لسػػور فكػػل آيػػة يف اإلعجػػاز القػػرآف، وإظهػػار تناسػػق ترتيػػب فيػػو بيػػاف دوف بسػػملة الوصػػل بػػُت السػػورتُت ف     
سػػورة الػػنجم وأوؿ سػػورة آخػػر  فتأمػػلالقػػرآف تتسػػق مػػع مػػا قبلهػػا وتػػأتلف مػػع مػػا بعػػدىا وكػػذلك كػػل سػػورتُت، 

 الوصػػػػػػػػػػػػػل ون، {          }  :القمػػػػػػػػػػػػػر
أيضػػاً بيػػاف لإلعػػراب، وإظهػػار ؼبعػػاٍف جديػػدة قػػد تغيػػب عػػن الػػذي دل يصػػل السػػورتُت، كمػػا وفيػػو رياضػػة للسػػاف 

 على الفصاحة والنطق السليم كوصل التنوين وإسقاط نبزة الوصل والالـ الشمسية، وغَتىا.
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1مكي القيسػي أجابوقد      
نػو ؼبػا كانػت ]بسػم اهلل إ" بقولػو: أيضػاً  علػة حػذؼ البسػملة بػُت السػورتُتعػن  

وعنػد صباعػة الفقهػاء، أسػقطها  -أي عند من ترؾ البسػملة  -الرضبن الرحيم[ ليست بآية من كل سورة عنده 
يف وصػػلو السػػورة بالسػػورة، لػػ ال يظػػن ظػػاّف أهنػػا آيػػة مػػن أوؿ كػػل سػػورة، فػػالقرآف عنػػده كلػػو كالسػػورة الواحػػدة 

يفصػػل بػػُت سػػورة وسػػورة بالتسػػمية، فأمػػا إثباهتػػا يف  فكمػػا ال يفصػػل بعػػض سػػوره وبعػػض بالتسػػمية، كػػذلك ال
 ."اؼبصحف ف مبا ذلك ليعلم فراغ سورة وابتداء أخرى

مػػػن غيػػػر بسػػػملة فيجػػػب أف يكػػػوف ذلػػػك ضػػػمن الشػػػروط  عمػػػرو البصػػػري يبػػػإذا أردت أف تقػػػرأ أل إذاً:
 التالية وىي: ةربعاأل

  كآخر البقرة مع الكهف.وإف كانتا غَت متتاليتُتحىت أف تكوف السور بنفس ترتيب القرآف،  .1

 بُت صبيع السور ما عدا بُت الناس والفاربة.متحقق الوصل  .2

 إذا انتقل القارئ من هناية سورة إذل وسط سورة يف نفس ترتيب اؼبصحف. .3

يقف القارئ على هناية السورة األوذل اؼبػراد وصػلها بالثانيػة فػ ف وقػف بسػمل لبدايػة السػورة الثانيػة  أاّل  .4
بػػأفَّ علػػى القػػارئ عػػدـ اإلتيػػاف  2وىػػذا قػػوؿ صبهػػور العلمػػاء، وال التفػػات ؼبػػن قػػاؿ -ة باسػػتثناء التوبػػ -

 بالبسملة، وذلك ألف القراءة سنة متبعة.

" ال خػػالؼ بػػُت أىػػل األداء  ، بقولػػو:3وقػد رد العلمػػاء علػػى مػػن قػػاؿ مثػػل ذلػػك ومػػنهم اإلمػػاـ الػػداين
ىن مػن غػَت أف يوصػلهن دبػا قػبلهن أمث ابتػديف التسمية يف أوائل السور إذا قطع على أواخر مػا قػبلهن 

 .-باستثناء براءة  -أي يف فصل البسملة وعدـ فصلها  -يف مذىب من فصل ومن دل يفصل 
كػػػالً مػػػن الفاصػػػلُت بالبسػػػملة   إفَّ  : "- التنبيػػػو الثالػػػث -يف بػػػاب التنبيهػػػات  فقػػػاؿ 4أمػػػا ابػػػن اعبػػػزري

بػػػال خػػػالؼ عػػػن أحػػػد مػػػنهم إال إذا ابتػػػدأ والواصػػػلُت والسػػػاكتُت إذا ابتػػػدأ سػػػورة مػػػن السػػػور بسػػػمل 
سواء كاف االبتداء عن وقف أـ قطع، أما علػى قػراءة مػن فصػل هبػا فواضػح،  -كما سيأيت   -)براءة( 

وأمػػا علػػى قػػراءة مػػن ألغاىػػا فللتػػربؾ والتػيَػػػمضن وؼبوافقػػة خػػط اؼبصػػحف ألهنػػا عنػػد مػػن ألغاىػػا إمبػػا كتبػػت 
الوصػػػل إال لكونػػػو دل يبتػػػدئ، فلمػػا ابتػػػدأ دل يكػػػن بُػػػػد  مػػػن  ألوؿ السػػورة تربكػػػاً وىػػػو دل يلغهػػػا يف حالػػة

اإلتياف هبا ل ال ىبالف اؼبصحف وصالً ووقفاً فيخرج عن اإلصباع فكػأف ذلػك عنػده كهمػزات الوصػل 

                                                 
، 1، م3الرسالة، ط مؤسسة ) بيروت، وحججيا، وعمميا السب  القراءات وجوه عن الكشح طالب، أبي بن مكي 1

 .16، ص( ىم1404

 .159ص، ( ىم1403القري،  أم جامعة ) مكة، السب ، القراءات في اإلقناع الباذش، عمي بن أحمدذلك قول:  2
، ( ىم1426العممية،  الكتب دار ) بيروت، المشيورة، السب  القراءات في البيان جام  الداني، عثمان عمرو أبو 3

 .152ص
 .263ص، ( ىم1427، 1جالكبرى،  التجارية ) القاىرة، المطبعة العشر، القراءات في النشر محمد بن الجزري، 4
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سػػػواء  ،ولػػػذلك دل يكػػػن بيػػػنهم خػػػالؼ يف إثبػػػات البسػػػملة أوؿ الفاربػػػة ربػػػذؼ وصػػػالً وتثبػػػت ابتػػػداءً 
ئ هبػا ألهنػا ولػو وصػلت لفظػاً ف هنػا مبتػدأ هبػا حكمػاً، ولػذلك كػاف وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتد

 الواصل ىنا حااّلً مررباًل.
إذا افتػػتح قراءتػػو بػػأوؿ سػػورة  -بػػُت القػػراء  -، قػػاؿ: "ال خػػالؼ بيػػنهم 1علػػي الصفاقسػػياإلمػػاـ وأمػػا 

ضػهم أف عػن قطػع أو وقػف، وردبػا يظػن بع -أي القارئ  -غَت براءة أنو يبسمل، وسواء كاف ابتداؤه 
 االبتداء ال يكوف إال بعد قطع، وليس كذلك.

بسػػػمل لبدايػػػة السػػػورة ي فعليػػػو أفيقػػػف علػػػى هنايػػػة السػػػورة األوذل اؼبػػػراد وصػػػلها بالثانيػػػة إذا أراد القػػػارئ أف  إذاً:
 ويكوف لو وجهاف، إما وصل البسملة ببداية السورة أو فصلهما. -باستثناء التوبة  -الثانية 

بػػُت سػػورتُت حبػػذؼ البسػػملة، فقػػد تلتقػػي آخػػر كلمػػة يف السػػورة، بػػأوؿ   عمػػرو البصػػري يبأل ئإذا قُػػر  -:فائػػدة
 .كلمة يف السورة التالية، ويًتتب على ذلك أحكاـ التجويد من إدغاـ أو إخفاء وغَتىا من أحكاـ

 
 وقػػػد اسػػػتحب بعػػػض العلمػػػاء وأىػػػل األداء البسػػػملة بػػػُت السػػػورتُت يف أربعػػػة مواضػػػع ؼبػػػن كػػػاف يقػػػرأ بوجػػػو     

السكت بُت السورتُت يف عمـو القرآف، واستحبوا السػكت يف اؼبواضػع األربعػة ؼبػن كػاف يقػرأ بوجػو الوصػل بػُت 
 ىي: -واليت تسمى األربع الزضىر  -السورتُت يف عمـو القرآف، واؼبواضع األربعة 

 .بُت اؼبدثر والقيامة، } ىو أىل التقوى وأىل اؼبغفرة * ال ....... أقسم بيـو القيامة { (أ 

 بُت االنفطار واؼبطففُت، } واألمر يوم ذ هلل * ويٌل ......... للمطففُت {. (ب 

 بُت الفجر والبلد، } وادخلي جنيت * ال ......... أقسم هبذا البلد {. (ج 

 بُت العصر واؽبمزة، } وتواصوا باغبق وتواصوا بالصرب * ويٌل ..... لكل نبزة {. (د 

 ه السور األربعة ) ويٌل أو ال أُقسم (.وعلة ىذا االختيار وقوع الشناعة ألف أوؿ ىذ
،  والصػػحيح المختػػار أف مػػا سػػبق استحسػػاف واجتهػػاد مػػن بعػػض العلمػػاء وىػػو غػػَت منصػػوص عليػػو وغػػَت ملػػـز

والراجح عدـ التفريق بػُت ىػذه اؼبواضػع األربعػة وغَتىػا، ويبكػن نقضػو بوقػوع كثػَت مػن ذلػك يف القػرآف كبػو: } 
     255{ آية  { ، مػن البقػرة      آيػة }مػن البقػرة،  255

 {     آية }من اؼبرسالت. 44 
 
 

                                                 
 .20، ص( ىم1425العممية،  الكتب دار ) بيروت،  ،السب القراءات في النف  غيث الصفاقسي، محمد عمي 1
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 باب ميم الجمع
ك ىػػي مػػيم زائػػدة عػػن بنيػػة الكلمػػة تػػدؿ علػػى صبػػع اؼبػػذكر ويػػدخل فيهػػا اإلنػػاث، سػػواء كػػاف ذلػػ مػػيم اعبمػػع:

 .حقيقة أو تنزيالً 
 -محترزات التعريف:

 خرج منو اؼبيم األصلية كبو ] ِِبَ، احكم، أدل [. ميم زائدة:
 خرج منو التثنية واإلفراد كبو ] أهنكما [. تدؿ على صبع اؼبذكر:
 كبو ] عليكم الصياـ [، فهي دالة على اؼبذكر واؼبؤنث. ويدخل فيها اإلناث:

 ف هنا دالة على اعبمع حقيقة.دخل فيها كبو ] منكم [  حقيقة:
مػن  83دخػل فيهػا كبػو ] ملػ هم [ يف قولػو تعػاذل: } علػى خػوٍؼ مػن فرعػوف وملػ هم أف يفتػنهم {آيػة  تنزياًل:

 يونس، ف ف الضمَت فيها يعود على فرعوف وحده ولكنو صُبع.

 ومن عالمة ميم اعبمع:
 .) إذا حذفت ال ىبتل معٌت الكلمة: كبو ) عليكم ( تصبح ) عليك 

 1أف يرد قبلها أحد اغبروؼ الثالثة التالية: 
 الكاؼ كبو } منكم {، وال تكوف الكاؼ إال مضمومة. - أ

 التاء كبو } كنتم {، وال تكوف التاء إال مضمومة. - ب

اؽبػػػػاء كبػػػػو } أمػػػػواؽبُم {، وقػػػػد تػػػػرد اؽبػػػػاء مضػػػػمومة كبػػػػو اؼبثػػػػاؿ السػػػػابق، أو  - ت
 مكسورة كبو ) هِبم (.

 

 -لتاف:ؼبيم اعبمع حاأحواؿ ميم الجمع: 
أف يرد بعدىا ساكن، وأكثر القراء على ضمها من غَت صلة، حيث أف األصػل يف مػيم اعبمػع  األولى:الحالة 

 وصػػلالضػػم، كبػػو } وإذ فرقنػػا بكػػُم البحػػر {، فػػ ذا وقػػع قبػػل مػػيم اعبمػػع ىػػاء، فمػػنهج اإلمػػاـ البصػػري حػػاؿ ال
 بكسػر أو يػاء: أف تكوف اؽباء مسبوقة الشرط األوؿكسر ميم اعبمع وكذلك اؽباء اليت تسبقها بشرطُت،  ىو:

                                                 
بمعنمى ىممموا اقمرؤوا  و، فيم19استثني موض  واحد وق  فيو قبل ميم الجم  ىممزة، وىمو موضم  الحاقمة ؤ ىماؤم   آيمة  1

كتابيو، قال بعمض أىمل الم مة: المعنمى ىماكم، أبمدلت الكماح ىممزةت كمما أشمار القتيبميت قمال الرضمي: ) ىما ( اسمم لخمذ، 
ىمذه الم مات: أن تمحم  ا لمح ىممزة مكمان الكماح وتصمريفيا تصمريح الكماح نحوىما ) ىاؤمما،  ىحمدإو ثمان ل مات: وفي

، ىاؤن (، وقال أبو القاسمم فييما ل مات أجودىما مما حكماه سميبويو فمي كتابمو فقمال: العمرب تقمول: ىماَء يما ءَ ، ىاىاؤم، ىاءِ 
جالن أو امرأتان، وىاؤم يا رجال، وىاؤن يا نسوة، فالميم في ىماؤم رجل بفتح اليمزة، وىاِء يا امرأة بكسرىا، وىاؤما يا ر 
 كالميم في أنتم وضميا كضميا في بعض ا حيان.
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} بِػػػػُهُم  :األمثلػػة علػػػى تػػوافر الشػػػرطُتمػػػن و  ،سػػػاكنحػػرؼ  مػػيم اعبمػػػع بعػػػد : أف يقػػػعالشػػػرط الثػػاينو سػػاكنة، 
{، أمػا إذا دل  القتػاؿ مُ علػِيهُ  الػيت، مُ قبلِتهُ ، عليُهُم الباب، يريُهُم اهلل، قلوهِبُُم العجل، األولياف مُ ، علِيهُ األسباب
ساكنة ف فَّ ميم اعبمع تضم ويبقػى اغبػرؼ الػذي يسػبقها  بكسر أو ياءاؼبيم ىاء، وىذه اؽباء مسبوقة  يقع قبل

 على حالو يف اغبركة، كبو } وأنتُم األعلوف ، أؽباكُم التكاثر {.

 موافق لإلماـ حفص يف ىذه اغبالة. يرد بعدىا حرؼ متحرؾ، واإلماـ أبو عمرو البصري أف الثانية:الحالة 
 
 

 السكتباب 
السػػكتات الواجبػػة عنػػد حفػػص، مػػع األخػػذ بعػػُت االعتبػػار أنػػو يػػدغم مػػا يصػػلح منهػػا أبػػو عمػػرو البصػػري تػػرؾ 

 .ا(، لتوفر شروط اإلدغاـ فيهم    ،  يف ) وذلك لإلدغاـ
 
 

 والسكت الوقفؽ بُت و الفر 
 زمن الوقف أطوؿ من زمن السكت. (1
 ت فال يتنفس معو.الوقف يتنفس معو القارئ، أما السك (2
السكت ال هبوز إال عن طريق الروايػة، أمػا الوقػف فيجػوز للقػارئ أف يقػف علػى أي كلمػة مػا دل ىبػل  (3

 باؼبعٌت.
 هبوز يف الوقف أف تستأنف القراءة دبا قبل اؼبوضع اؼبوقوؼ عليو، أما السكت فال هبوز معو ذلك. (4
 و حرؼ.الوقف ال يكوف إال على كلمة، أما السكت فيكوف على كلمة أ (5
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 باب ىاء الكناية
سبب تسميتها هباء الكناية ألنو يكٌت هبػا عػن اؼبفػرد اؼبػذكر الغائػب، وتسػمى أيضػاً ىػاء الضػمَت، وتعػرؼ      

 يف اصطالح القراء باؽباء الزائدة الدالة على اؼبفرد اؼبذكر الغائب.

مػػن مػػرًن، وخػػرج بقولنػػا ) الدالػػة  45دل تنتػػِو [ اآليػػة وقػػد خػػرج بقولنػػا ) الزائػػدة ( اؽبػػاء األصػػلية كبػػو ] لػػ ن      
على اؼبفرد اؼبذكر الغائب ( اؽباء الدالة على اؼبفرد اؼبؤنث كبو ] إليهػا [، والدالػة علػى التثنيػة كبػو ] عليهمػا [، 

 والدالة على اعبمع مطلقاً كبو ] إليهم، إليهنَّ [.

 وبالفعل كبو } ويعلُمو {، وباغبرؼ كبو } إليو {.وتتصل ىاء الكناية باالسم كبو } إذل أجلو {،      
واألصػل يف ىػػاء الكنايػة الضػػم كبػو } لَػػُو {، إال أف يقػع قبلهػػا كسػر أو يػػاء فتكسػر للمناسػػبة، وقػد تضػػم      

مػػػن الكهػػػف،  63عمػػػالً باألصػػػل، كمػػػا يف روايػػػة حفػػػص يف قولػػػو تعػػػاذل: } ومػػػا أنسػػػانيُو إال الشػػػيطاف { آيػػػة 
من الفتح، وكما قرأ اإلماـ ضبزة كبو قولػو تعػاذل: } ألىلػُو امكثػوا  11عاىد عليُو اهلل { آية وقولو تعاذل: } دبا 

 من القصص. 29آية  من طو، و 11{ آية 
 

 :حاالت ىي أربع يف القرآف الكرًنؽباء الكناية : أحواؿ ىاء الكناية
 .{اؼبلك  اهلل ه، أف ءاتاف، وءاتيناه اإلقبيلءافيو القر أف تقع بُت ساكنُت كبو }  .1

 .{ِو األعلى ػي لو اؼبلك ولو اغبمد، ربقولُو اغبق،  }دىا ساكن كبو أف يكوف قبلها متحرؾ وبع .2

 .1كي ال هبتمع ساكناف  اغبالتُتىاتُت يف  الكناية على عدـ صلة ىاءمتفقوف القراء و 
 ، ، خذوه فاعتلوه إذل سػواء اعبحػيموشَروه بثمن }يكوف قبلها ساكن وبعدىا متحرؾ، كبو أف  .3

 .عقلوه وىم {

 .غبالةيف ىذه ا الكناية التابعةال يصل ىاء  ومنهم اإلماـ البصري راءالق من مهوراعبو 

 .{ فأخرج بِو ِمن الثمرات }أف تقع بُت متحركُت كبو  .4

صبيع القراء يصل اؽباء بواو لفظية إف كانت مضػمومة وبيػاء لفظيػة إف كانػت مكسػورة، إال ف فَّ ويف ىذه اغبالة 
 لبعضهم. ثٍتػستُ اما 
 

 :بصريللأحكاـ ىاء الكناية 
 .ء الكناية إذا وقعت بُت متحركُتبصلة ىا لبصريقرأ ا

                                                 
1
، فقد قرأه البزي عن ابن كثير بصمة الياء بواو وتشديد التاء في ) تميى (، من قولو تعالى ) فأنت اً واحد اً إل موضع  

 من سورة عبس. 10عنو تَّميى ( ارية 
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 وحفص يف باب ىاء الكناية يتلخص فيما يلي: البصريواػبالؼ بُت 
 التالية: يف األلفاظ من غَت صلةاؽباء  ب سكاف بصريالقرأ  - أ

1)  {   معػػػػػػاً، آيػػػػػػة }ىكػػػػػػذا ] مػػػػػػن آؿ عمػػػػػػراف،  75 

 ]. 

2)  {   آيػػة }مػػن الشػػورى،  20مػػن آؿ عمػػراف ، وآيػػة  145

 .[  ىكذا ] 

3) {   }  البصػريمن النور، مع مالحظػة أفَّ  52آية 

  }قػػػػػػػػػػرأ بكسػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػاؼ يف ىػػػػػػػػػػذا اؼبوضػػػػػػػػػػع أيضػػػػػػػػػػاً، ىكػػػػػػػػػػذا 

}. 

4)  +5 )  {      آيػػػػػػػػػػػػػة }مػػػػػػػػػػػػػن  115

 [.     النساء، ىكذا ] 

    قػػرأ البصػػري حبػػذؼ ىػػاء الكنايػػة يف قولػػو تعػػاذل: }  - ب

   71{ آية  [ من الزخرؼ، ىكذا   ]1. 

   قػرأ البصػػري بضػم ىػػاء الكنايػػة مػع صػػلتها بػػواو لفظيػة يف قولػػو تعػػاذل: }  - ت

  من الطالؽ، ىكذا  3{ آية [   ]2. 

  لكنايػػة مػػع صػػلتها بيػػاء لفظيػػة يف قولػػو تعػػاذل: } قػػرأ البصػػري بكسػػر ىػػاء ا - ث

    من األنعاـ، ىكذا  124{ آية [ ]3. 

                                                 
 . يخفى حذح الياء وصاًل للتقاء الساكنينل 1
 .وفتح الراء، فيترتب عمى ذلك ضم ىاء الكناية وذلك لمناسبة فتح الراء بتنوين ال ين لموض ىذا ا البصريقرأ  2
، فيترتب عمى ذلك كسر ىاء الكناية ىذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والياء وزيادة ألح بعد الالم البصريقرأ  3

 .مناسبة كسر التاءوذلك ل
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مػػػن  36مػػػن األعػػػراؼ، وآيػػػة  111{ آيػػػة   } : قػػػرأ البصػػػري قولػػػو تعػػػاذل - ج

  ىكػػذا }  سػػاكنة قبلهػػا زيػػادة نبػػزةبضػػم اؽبػػاء دوف صػػلة مػػع الشػػعراء، 
 .وال إبداؿ فيها للسوسي، {

 قرأ البصري بكسر اؽباء يف موضعُت نبا: - ح

، مػػػن الكهػػػف 63{ آيػػػة     قولػػػو تعػػػاذل: }  .1

 .[    ىكذا ] 

مػػػػػػػػػن  11 { آيػػػػػػػػػة      عػػػػػػػػػاذل: } قولػػػػػػػػػو ت .2

وال ىبفػػػى ترقيػػػق [،       ىكػػػذا ] الفػػػتح، 
 الالـ من لفظ اعباللة ألنو سبقها كسر.

  يف قولػػػػػػو تعػػػػػػػاذل: }  -أي دوف صػػػػػػػلة  -قػػػػػػرأ البصػػػػػػري بقصػػػػػػػر اؽبػػػػػػاء  - خ

  69{ آية  [ من الفرقاف، ىكذا  .] 

{    }  قولػػو تعػػاذل: قػرأ السوسػػي ب سػػكاف اؽبػاء مػػن غػػَت صػلة يف - د

، أمػػا الػػدوري فقػػرأ بكسػػرىا مػػع الصػػلة )  1[   مػػن طػػو، ىكػػذا ] 75آيػػة 
 كحفص (.

   }  قولػػو تعػػاذل: عػػن الػػدوري يف خبلػػفؽبػػاء للبصػري إسػػكاف ا - ذ

  مػػػن الزمػػػر،  7{ آيػػػة[ :ىكػػػذا  ،] والوجػػػو اآلخػػػر للػػػدوري الضػػػم مػػػع

 .[  ، ىكذا: ]الصلة

 

، أي مػػػلمػػػن الن 28إلػػػيهم { آيػػػة  فألقػػػوْ } وافػػػق اإلمػػػاـ البصػػػري اإلمػػػاـ حفػػػص يف قولػػػو تعػػػاذل  -:1مبلحظػػػة
 بقراءة اؽباء من غَت صلة.

ذا أتػػت ىػػاء كنايػػة وبعػػدىا كلمػػة أخػػرى بػػدايتها ىػػاء، كبػػو ) إنػػو ىػػو ( فػػ ف اإلمػػاـ السوسػػي ال إ -:2مبلحظػػة
 يصل ىذه اؽباء ألف حكمها عنده ىو اإلدغاـ، وىو ما سيتم شرحو يف باب اإلدغاـ.

                                                 
 .اً ل يخفى إبدال السوسي، فيو يبدل اليمزة ألف 1
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 ضميراء الباب ى
و، وْىػػي، فْهػػو، عػػد واو، أو فػػاء، أو الـ زائػػدة، كبػػو: } وْىػػأسػػكن اإلمػػاـ البصػػري ضػػمَت الغائػػب إذا وقعػػت ب

 {. فْهي، ؽبْو، ؽبْي
صػص، فيبقيهػا بضػم اؽبػاء مػن الق 61( آيػة  ومث ُىػ )، ودل يػرد ذلػك إال يف قولػو تعػاذل: (مث)أما إذا وقعػت بعػد 

 .-كحفص   -
 

 أحكاـ النوف الساكنة والتنوينباب 
البصػػػري يػػػدغم اإلمػػػاـ اـ حفػػػص إال يف موضػػػع واحػػػد، حيػػػث أّف وىػػػذا البػػػاب يف ؾبملػػػو مطػػػابق ألحكػػػاـ اإلمػػػ

مػػن القيامػػة، ألنػػو ال يسػػكت يف ىػػذا اؼبوضػػع ـبالفػػاً يف  27( آيػػة    ) النػػوف يف الػػراء مػػن قولػػو تعػػاذل:
 ذلك اإلماـ حفص.
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 باب المد والقصر
نبػا  عػن لغػة العػرب امتػاز دبيػزتُت فءاالقػر ألف اؼبهمة يف أحكػاـ التجويػد وذلػك  بواباؼبد من األيعد باب      

أنػػو  الغػػن ) الغنػػة ( واؼبػػد ولعػػل األصػػل يف اؼبػػد مػػا أخرجػػو اإلمػػاـ البخػػاري رضبػػو اهلل يف صػػحيحو عػػن قتػػادة 
" كػػػاف يبػػػد مػػػداً " ويف روايػػػة أخػػػرى " كػػػاف يبػػػد  :فقػػػاؿ عػػػن قػػػراءة النػػػيب  سػػػألت أنػػػس بػػػن مالػػػك  -قػػػاؿ:

قػػرأ علػػى ابػػن  أف رجػػالً  رجػػو اغبػػافظ السػػيوطي يف الػػدر اؼبنثػػور، وصػػححو األلبػػاينأخصػػوتو مػػداً "، وأيضػػاً مػػا 
أي بدوف مػد فقػاؿ ابػن مسػعود مػا ىكػذا أقرأنيهػا رسػوؿ  ةلصدقات للفقراء واؼبساكُت { مرسلمسعود } إمبا ا

راء واؼبسػاكُت أقرأنيهػا } إمبػا الصػدقات للفقػ :وكيف أقرأىػا إيػاؾ يػا أبػا عبػد الػرضبن فقػاؿ :فقاؿ الرجل اهلل  
 .للرجل القراءة بدوف مد والشاىد ىنا أف ابن مسعود دل يرضَ  ،{ ومدىا

 يف باب اؼبد والقصر الذي ورد بُت حفص والبصري يتمثل فيما يلي: واػبالؼ
 -:اؼبد اؼبتصل (1

، وقػػد ، قػػروء { ، اؼبالئكػػة ، جػػاء وىػػو أف يػػأيت بعػػد حػػرؼ اؼبػػد نبػػزة يف كلمػػة واحػػدة ، وذلػػك كبػػو } السػػماء
 قرأه البصري بالتوسط، أي دبده أربع حركات قواًل واحداً.

 

 -:اؼبنفصلاؼبد  (2

أف ، قولػػوا آمنػػا ، إنػػا وىػػو أف يكػػوف حػػرؼ اؼبػػد يف آخػػر كلمػػة واؽبمػػزة يف أوؿ الكلمػػة الػػيت تليهػػا، كبػػو } إال 
الوجػػو  ، وقػػد قػػرأ البصػػري خبلػػف عػػن الػػدوري بالقصػػر، والوجػػو الثػػاين للػػدوري ىػػو التوسػػط، ويعتػػربأعطينػػاؾ {

 اؼبقدـ عند الدوري ىو القصر، دبعٌت أف الدوري والسوسي اشًتكا يف القصر وزاد الدوري وجو التوسط.
 

 -:الالـزاؼبد  (3

وىػػو أف يػػأيت بعػػد حػػرؼ اؼبػػد أو اللػػُت حػػرؼ سػػاكن سػػكوناً الزمػػاً وصػػالً ووقفػػاً يف كلمػػة واحػػدة أو يف حػػرؼ 
، ص، ف، ؽ وذلػػػك كبػػػو } اغباقَّػػػة، أربػػػاجض ، حػػػروؼ فػػػواتح السػػػورمػػػن  ، والقػػػراء متفقػػػوف علػػػى مػػػده مػػػداً {ويني

ي يف ىػػذا اؼبوضػػع بصػػر عػػُت ( يف فاربػػة سػػوريت مػػرًن والشػػورى، وللالر سػػت حركػػات، إال حػػرؼ ) اقػػدمشػػبعاً دب
 التوسط واإلشباع كحفص.

اإلمػاـ  وقػد خػالف فيهػاعمرو البصػري فيهػا مػد الـز كلمػي  ىناؾ بعض الكلمات عند اإلماـ أيب -مبلحظة:
، وسُيشػػرح  مػػن القصػػص 32، وكبػػو } فػػذانيك { آيػػة ػػػ ي { يف أحػػد وجهػػي الوقػػف عليهػػااص، كبػػو } والػػػحفػػ

 كٌل يف موضعو.
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 الهمز
 قد يأيت اؽبمز يف كلمة وقد تكوف ىذه اؽبمزة ساكنة أو متحركة، وقد يأيت اؽبمز يف كلمتُت متتاليتُت.

 باب الهمز المفرد
 ا ساكن أو متحرؾ.ىو اؽبمز الذي دل هباور مثلو، وىو إم

 :1الهمز المفرد الساكن
كبػو  للكلمػة مػد مػن جػنس حركػة مػا قبلهػا سػواء كانػت فػاءً  حػرؼ لسوسي كل نبزة ساكنةا أبدؿ اإلماـ      

[  ، ، ، ،  ،  ،  ،

  ،  ،   ] ًللكلمػػة كبػػو ]أو عينػػا  ، ، ،

 ، ، ، ،  ]أو الماً للكلمة [ كبو  ، ، ]. 

{، وإذا جػػػاء بعػػػد    ،  ، ،فػػػ ذا جػػػاء اؽبمػػػز بعػػػد فتحػػػة أبدلػػػو ألفػػػاً، كبػػػو: } 

، {، وإذا جاء بعد كسرة أبدلػو يػاءاً كبػو: }    ، ،ضمة أبدلو واواً كبو: } 

 .} 

 .يف فعل األمر وال اجملزـوإال يف الفعل اؼباضي، وال إبداؿ يف الفعل اؼبضارع  نت الماً للكلمةتبدؿ إذا كاوال 

لبنػاء  سػاكنةأو  ؛اؼبضػارع للجػـز يف الفعػل سػاكنة تكوف يف إبداؿ اؽبمزة اليت ىي الـ الكلمة أالَّ ال بد إذاً      
 األمر.

 -: تنبيو
اليػػاء  (، فػػ ف  ( والػػيت تقػػرأ )   و ) يف حػػاؿ إبػػداؿ اؽبمػػز اؼبفػػرد للسوسػػي يف كبػػ     

اؼبنطوقة ىنا ليست يػاء ) الػذي ( ألهنػا حػذفت وصػالً اللتقػاء السػاكنُت، وإمبػا ىػي اليػاء اؼببدلػة، وكػذلك عنػد 
األلػػف اؼبنطوقػػة ىنػػا ليسػػت ألػػف )  (، فػػ ف  ( والػػيت تقػػرأ )   إبػػداؿ اؽبمػػزة يف كبػػو ) 

(   اؽبدى ( ألهنا حذفت وصالً اللتقاء الساكنُت، وإمبا ىي األلػف اؼببدلػة، ومثػل ذلػك يف ) 

 (.  واليت تقرأ ) 

                                                 
 توفى (.ٱبأحد ا حرح السبعة التالية وىي ) من  اً من عالمة اليمز المفرد الساكن في القرآن أن يكون مسبوق 1
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 :أصوؿ مطردة طبسةو  ،كلمة ـبصوصة  من إبداؿ اؽبمز الساكن السوسي وقد استثٌت

 األصوؿ المطردة فهي:أما 

 وذلػػك يف ، وقػػد وقػػع يف الفعػػل اؼبضػػارع الػػذي يكػػوف آخػػره نبػػزة سػػاكنةمػػا كػػاف سػػكونو عالمػػة للجػػـز 
 }  -:سػػػػػػػػتة ألفػػػػػػػػاظ ىػػػػػػػػي

1 ، 
2 ، 

3 ،
4 ،

5 ،  


6 .} 

 وذلػػػػػػػػػػك يف:  األمػػػػػػػػػػر لبنػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػكونو عالمػػػػػػػػػػة { 
7 ،

8 ،
9 ،


10 ،

11 ،
12 ،

13 .} 

 وذلػػك يف مػػا كػػاف نبػػزه أخػػف مػػن إبدالػػو:  {   آيػػة }مػػن األحػػزاب، و }  51 

  وىػػو ل مػػن اؽبمػػز،أثقػػ وىػػ دث مػػاغبػػ لػػو أبدلػػو فِػػراراً مػػن الثيقػػلألنػػو مػػن اؼبعػػارج،  13{ آيػػة :
 على إحدانبا كسرة. يناجتماع واو 

                                                 
من البقرة، بفتح نون المضارعة  106   آية      قرأ البصري ىذا المفظ من قولو تعالى: ؤ  1

 والسين، وىمزة ساكنة بعدىا.
 من التوبة. 50آية آل عمران، و من  120آية  :ورد ىذا المفظ في 2

 يس.من  43آية سبأ، و من  9آية من الشعراء، و  4آية  :ورد ىذا المفظ في 3
 النساء.من  133آية       ورد ىذا المفظ في ثمانية مواض  في القرآن الكريم، نحو قولو تعالى: ؤ 4

 الكيح.من  16آية  :ورد ىذا المفظ في 5

 من النجم. 36آية  :ورد ىذا المفظ في 6
 من البقرة. 33آية  :ورد ىذا المفظ في 7

 من يوسح. 36آية  :ورد ىذا المفظ في 8

 من الحجر. 49آية  :ورد ىذا المفظ في 9
 من القمر. 28آية من الحجر، و  51 آية :ورد ىذا المفظ في 10

 من العم . 3+  1آية من اإلسراء، و  14آية  :ورد ىذا المفظ في 11

 من الكيح. 10آية  :ورد ىذا المفظ في 12

 من الشعراء، بيمزة ساكنة قبل الياء. 36  آية    قرأ البصري ىذا المفظ من قولو تعالى: ؤ  13
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 لفػظ وذلػك يف ما ىبرجو اإلبداؿ مػن لغػة إذل أخػرى  {  آيػة }مػن  8مػن البلػد، وآيػة  20
، وإمبػا ىػي مػن يف اؽبمػز لػو لي ال أصػالػذ تمػن أوصػد تكػوف أف وأشػبألصػبح  لو أبدلوألنو اؽبمزة، 
 .آصدتُ 

 مػػا كػػاف إبدالػػو يلبسػػو بغػػَته  { وذلػػك يف   آيػػة }ألصػػبح  لػػو أبدلػػوألنػػو مػػن مػػرًن،  74
 دبعٌت الشرب.

 الكلمة المخصوصة فهي: وأما
  { كلمة  معاً آية }تو.رواييسكن نبزىا على أصل من البقرة، حيث  54 

 بقولو:ما سبق  صبع الشاطيبوقد 

 ْأَىا يُػَنبَّْأ َتَكمَّاَل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُػَهييْئ َونَػْنسَ          َتُسْؤ َوَنَشْأ ِست  َوَعْشُر َيَشأ َوَمعْ           :217    
هُ ػػػػػػييْئ َوأَنْ ػػَوىَ           :218      َفَحصياَل  اً الَثػَوأَْرِجْئ َمًعا َواقْػرَأْ ثَ                 ٍع ػػػػػػػػػػػْم َونَػبيْئ بَِأْربَ ػػػػػػػػػػػػػػػػِب ػْ
  ِبُو االْمِتاَل ػػػػػػَورِئْػًيا بِتَػْرِؾ اؽْبَْمِز ُيشْ          زِهِ ػمْ ػػهَ ػِو َأَخفض بِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْؤِويػػْؤِوي َوتُ ػػوتُ           :219    
 ُل اأَلَداِء ُمَعلَّاَل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَُه أَىْ ػيَّ ػزبََ                    وُ ػػػػػلض ػػِبُو كُ ػػػػػػشْ ػػدتض يُ ػػْوصَ َدٌة أَ ػػػَوُمْؤصَ    :220    
      اٍء تَػَبدَّالَ ػػػػػػػػيَ ػػػػُبوٍف بِ ػػلْ ػػَن غَ ػػػَوقَاَؿ ابْ          ُكونِوِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُكْم بِاؽْبَْمِز َحاَؿ سُ ػَوبَارِئِ    :221    
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 من اؽبمز اؼبفرد بصريللخاصة  ألفاظ

نبػػا  - يف موضػػعُت بػػآؿ عمػػراف ورد] وقػػد  ،ورد يف القػػرآفحيػػث  {، }  لفػػظقػػرأ البصػػري  .1
[،   - 38اآليػػػة  - ؿبػػػػمدوموضػػػع يف  ،- 119اآليػػػة  - وموضػػػع يف النسػػػاء ،- 119و  66اآليػػػة 

أف اؽبمػػػزة  ومػػػع، { ، ىكػػػذا } اؽبػػػاء مػػػع إثبػػػات األلػػػف بعػػػدبتسػػػهيل اؽبمػػػزة  يقػػػرأه البصػػػر 
: التوسػط والقصػر، للدوريهبوز و  للسوسي، يتعُت القصرف ،اؼبد ىنا من باب اؼبد اؼبنفصلف مسهلة

قراءتػػػو بقصػػػر اؼبنفصػػػل فيتعػػػُت  بتوسػػػط اؼبنفصػػػل، أمػػػا حػػػاؿ  -أي الػػػدوري  - وىػػػذا حػػػاؿ قراءتػػػو
( مع قصر اؼبنفصػل، حػىت ال يزيػد الضػعيف علػى   ) ألف ، وال هبوز لو توسطفقط القصر
 .القوي

 مػػػػػن اغبجػػػػػرات، هبمػػػػػزة سػػػػػاكنة بعػػػػػد اليػػػػػاء ىكػػػػػذا }  14{ آيػػػػػة   قػػػػػرأ البصػػػػػري }  .2

 .وقد حققها الدوري وأبدؽبا السوسي ،} 

من البقرة، بفػتح النػوف األوذل وفػتح السػُت وزيػادة نبػزة  106ية { آ  قرأ البصري لفظ }  .3

(، وال إبداؿ فيها للسوسي ألهنػا مسػتثناه كمػا    ساكنة بعدىا، مع ربقيقها، ىكذا )
 تقدـ.

مػن األحػزاب، بزيػادة نبػزة مضػمومة بعػد اعبػيم بػدؿ  51{ آيػة    قرأ البصػري }  .4

 (، وال إبداؿ للسوسي وقفاً لعروض السكوف. اء، ىكذا ) الي

مػػػن التوبػػػة، بزيػػػادة نبػػػزة مضػػػمومة  116{ آيػػػة     قػػػرأ البصػػػري }  .5

 (. بعد اعبيم وبعدىا واو مدية، ىكذا ) 

 96من الكهػف، وآيػة  94{، آية   قرأ البصري ب بداؿ اؽبمزة ألفاً يف لفظي }  .6

 {.  من األنبياء، ىكذا } 

{ أينما ورد هبمزة بعد األلف مع اؼبػد اؼبتصػل وربػرؾ حسػب موقعهػا  قرأ البصري لفظ }  .7

 (. من اإلعراب، ىكذا ) 

 {. واو دوف مد، ىكذا } ( حيث ورد حبذؼ ال لفظ )  البصريقرأ  .8
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مػن الطػالؽ [ حبػذؼ  4مػن اجملادلػة [ و]  2مػن األحػزاب [و]  4{ آيػة ]  قػرأ البصػري }  .9

 -وبعد ذلك فلو يف اؽبمزة وجهاف سواء وصالً أـ وقفاً:(،  فتصبح ىكذا )الياء بعد اؽبمزة، 

 و اؼبقدـ ( ولو يف حرؼ األلف اليت قبلها وجهاف:تسهيل اؽبمزة بُت بُت ) وىو الوج -األوؿ :
  حركات وىو اؼبقدـ. 4التوسط دبقدار 

 .القصر دبقدار حركتُت 

 إبداؿ اؽبمزة ياء ساكنة مع اؼبد اؼبشبع يف األلف اليت قبلها اللتقاء الساكنُت. -الثاين :
اؽبمػػزة اؼبسػػهلة ىنػػا بػػُت أّف  كمػػاوالقصػػر،   التوسػػطل اؽبمػػزة بػػالرـو مػػع يتسػػهيكػػوف عنػػد الوقػػف وال ىبفػػى أنػػو 
 اؽبمزة والياء.

 

 ( ) 
 

 ( ربذؼ الياء فتصبح )
 مث لو وصالً ووقفاً 

 
 تبدؿ اؽبمزة ياًء ساكنة مع اؼبد اؼبشبع        والقصر - وىو اؼبقدـ -تسهل اؽبمزة مع التوسط    

 التوسط والقصر الرـو معيكوف بتسهل اؽبمزة وقفاً  -مالحظة:     
    

 -كبو :
 {       ،} من الطالؽ 4اآلية. 

{          ،} من األحزاب 4اآلية. 

 

مػػن سػػبأ، ىكػػذا  14{ آيػػة  }  لفػػظ: قفػػاً يفوصػػالً وو وذلػػك أبػػدؿ البصػػري اؽبمػػزة ألفػػاً  .11

( .) 

مػػػػن مػػػػرًن، ىكػػػػذا  19{ آيػػػػة  أبػػػػدؿ البصػػػػري اؽبمػػػػزة إذل يػػػػاء مفتوحػػػػة يف قولػػػػو تعػػػػاذل: }  .11

( .) 
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  ( مػػػػػػن قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل: }  أسػػػػػػقط البصػػػػػػري اؽبمػػػػػػزة يف لفػػػػػػظ )  .12

     من التوبة، فقػرأ ىػذا اللفػظ بضػم اؽبػاء مػن غػَت نبػز، ىكػذا  31{ آية

 { }1. 

 (.  هبمز الواو، ىكذا ) رد{ أينما و  لفظ }  البصريقرأ  .13

 (. من اإلخالص هبمز الواو، ىكذا ) 4{ آية  لفظ }  البصريقرأ  .14

 ىكػػذا }  هبمػػزة مفتوحػػة بػػدؿ اليػػاءمػػن ىػػود،  27( آيػػة  قولػػو تعػػاذل ) البصػػري قػػرأ  .15
.} 

 
    حػػػػذؼ اإلمػػػػاـ البصػػػػري نبػػػػزة االسػػػػتفهاـ مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاذل: }  مبلحظػػػػة:

   63{ آيػػة  [ مػػن ص، ىكػػذا    وعنػػد االبتػػداء يبتػػدئ هبمػػزة ،]
وصػػل مكسػػورة، وىػػو اؼبوضػػع الوحيػػد الػػذي فيػػو اغبػػذؼ مػػن اؼبواضػػع السػػبعة الػػيت دخلػػت فيػػو نبػػزة االسػػتفهاـ 

 على نبزة الوصل.
 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ اللقاء) 
 
 
 

لإلمػػػاـ البصػػػري حػػػسػػػػػػػػب  ةَفػػػػػػػٍس واحػػػٍد، خػػػريج ىػػػذه اآليػػػالػػػيػػػػػػػة علػػػى نػَ الت ةعلػػػى فػػػرض قػػػراءة اآليػػػػػػػػ -تمػػػرين:
       }  القاعػػػػدة العامػػػػة اؼبػػػػػػتبعة للتخػػػػريج يف علػػػػم القػػػػراءات ؟.

       من سبأ. 14{ آية 

                                                 
قراء عمى قراءة ) يضاىون (، أي ضم الياء من غير ىمز، وا صل ضاىى، وا لح منقمبة عن ياء، جميور ال 1

وحذفت من أجل الواو، وا شبو أن يكون ل ة ضاىى، وليس مشتقًا من قوليم امرأة ضيياء،  ن الياء أصل واليمزة 
 القراءات وجوه عن الكشح طالب، أبي بن ]مكي .زا دة، ول يجوز أن تكون الياء زا دة إذ ليس في الكالم فعيل بفتح الفاء

 .[502، ص( ىم1404، 1الرسالة، ج مؤسسة ) بيروت، وحججيا، وعمميا السب 
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 باب الهمزتين من كلمة واحدة
دائمػػاً تكػػوف مفتوحػػة وؿبققػػة عبميػػع القػػراء، و  نبػػزة اسػػتفهاـ إذا اجتمعػػت نبزتػػاف يف كلمػػة واحػػدة، فػػاألوذل     

 والثانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة.

ِة بػػال واؼبكسػور  اؼبفتوحػػةِ  اإلدخػاِؿ يف عهمػا مػػالثانيػَة مناؽبمػػزة  لُ يسػهيف ذلػك أنػػو  البصػػريومػذىب اإلمػاـ      
 .، واإلدخاؿ ىو اؼبقدـ يف اؽبمزة اؼبضمومةنولٍف عخِبُ  خالؼ، ويف اؼبضمومة

 فيكوف النطق هبمزة، - وسبد دبقدار حركتُت -ىو إثبات ألف تفصل بُت اؽبمزتُت اؼبتالصقتُت  واإلدخاؿ:
 ؿبققة فألف فهمزة مسهلة بُت بُت.

فتسػػهل الثانيػػة بػػُت  [   ،] انػػت الثانيػػة مفتوحػػة أي اؽبمػػزتُت مفتػػوحتُت، كبػػو إذا كإذف      

[ فتسػػهل الثانيػػة بػػُت اؽبمػػزة    ، مكسػػورة، كبػػو ]اؽبمػػزة واأللػػف مػػع اإلدخػػاؿ، وإذا كانػػت الثانيػػة 

{      } ]  ك يف:وذلػػػواليػػػاء مػػػع اإلدخػػػاؿ، وإذا كانػػػت الثانيػػػة مضػػػمومة، 

  مػػػػػػن ص، }  8{ آيػػػػػػة      مػػػػػػن آؿ عمػػػػػػراف، }  15آيػػػػػػة 

    اإلدخػاؿ  مػعنيػة بػُت اؽبمػزة والػواو يف القػرآف، فتسػهل الثا [ وال رابع ؽبػامن القمر  25{ آية
 .اؼبقدـ وعدمو، واإلدخاؿ ىو

 
 ىي:و  معينة، إدخاؿ ألف الفصل بُت اؽبمزتُت يف ألفاظ ويمتنع
 بصػػػػرييبتنػػػػع اإلدخػػػػاؿ لل  { يف الكلمػػػػات التاليػػػػة  ،  ،  }قُرئػػػػت  سػػػػواء

 .أو بوجو اإلبداؿ بوجو التسهيل
 قولػػػػو تعػػػػاذل: ي يفبصػػػػر دخػػػػاؿ لليبتنػػػػع اإل  {       آيػػػػة }مػػػػن  81

وبػذلك تكػوف {،  ىكػذا } أدخػل نبػزة اسػتفهاـ علػى ىػذه الكلمػة،  البصػرييونس، ألف 
يف البنػد نبزة االستفهاـ سبقت نبزة الوصل فيكوف لو فيها وجهاف كالكلمات الثالث السابق ذكرىػا 

 والوجهاف نبا اإلبداؿ وىو اؼبقدـ، والتسهيل بدوف إدخاؿ. ،األوؿ
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  يبتنػػػع اإلدخػػػاؿ للبصػػػر { ي يف لفػػػظ } حيػػػث يسػػػهل الثانيػػػة مػػػن غػػػَت 1يف مواضػػػعها اػبمسػػػة ،

 .{ ، ىكذا } إدخاؿ

 ي يف بصػػر يبتنػػع اإلدخػػاؿ لل(  )  قولػػو تعػػاذلو طػػو، مػػن  71وآيػػة ، األعػػراؼمػػن  123آيػػة:  {

        } ة ىػػو ػػػػػػػمػػػػل ىػػذه الكلػػػػػأص عراء، ألفػػػػػػشػػػػمػػن ال 49آيػػة
، أبػدلت ألفػاً وىػي فػاء الكلمػة ) أأأمنتم ( أي بثالث نبزات، األوذل والثانية مفتوحتاف والثالثة سػاكنة

 -كمػػا سػػبق    -ويبتنػػع {،  ىكػػذا }  هل الثانيػػة وأبػػدؿ الثالثػػة،حقػػق األوذل وسػػ يبصػػر الو 
األلػف  والثانيػة االسػتفهاـ، األوذل نبػزة يصَت اللفظ يف تقرير أربػع ألفػات إدخاؿ ألف، وعلة ذلك أالَّ 
عػن   والرابعة اؼببدلة من اؽبمػزة السػاكنة، وذلػك إفػراط يف التطويػل وخػروج، الفاصلة والثالثة نبزة القطع

 .كالـ العرب
 ( يبتنع اإلدخاؿ للبصري يف   { :من قولو تعاذل )      آيػة }

اؼبفتوحػػػة،  والثانيػػػة االسػػػتفهاـثػػػالث نبػػػزات، األوذل نبػػػزة  مػػػن الزخػػػرؼ، ففػػػي ىػػػذا اللفػػػظ هبتمػػػع 58
، حيػػث تُقػػرأ السػػابق مػػن حيػػث اغبكػػم اللفظ، وىػػي كػػالكلمػػة والثالثػػة سػػاكنة أبػػدلت ألفػػاً وىػػي فػػاء

 .{ للبصري ىكذا } 
 

 :، يف األلفاظ التاليةنبزة استفهاـ مع اإلدخاؿ وتسهيل اؽبمزة الثانية يد اإلماـ البصرييز  -:تنبيو
 { لفظ    آية }ىكذا ، من األعراؼ 81{}. 

  { لفظ     آية }من األعراؼ 113 ، { ىكذا }. 

  { لفػػػػػػػػػػػػػظ        آيػػػػػػػػػػػػػة }مػػػػػػػػػػػػػن  28

 .{ ىكذا } ، العنكبوت

 
 
 
 

                                                 
 من السجدة. 24آية من القصص، و  41+  5آية من ا نبياء، و  73آية من التوبة، و  12آية  :ورد ىذا المفظ في 1

 



 أصوؿ قراءة أبي عمرو البصري                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف 

 

                                                                                                                 34      

 

 

 متينباب الهمزتين من كل
يف آخػر الكلمػة األوذل األوذل مػزة اؽب يف كلمتػُت، حبيػث تكػوف ُت وصػالً الػواقعتُتنبا نبزتا القطع اؼبتجاورت     

 واؽبمزة الثانية يف أوؿ الكلمة الثانية.

، ألف الوقػػف علػػى اؽبمػػزة األوذل أسػػػقط ُت متجػػػاورتُتعتػػرباف نبػػزتاؿ الوقػػف ال توقلنػػا وصػػاًل: ألنػػو يف حػػػ     
   ئهما.شرط التقا

 اؼبختلفتاف يف اغبركة.الثاين: اؽبمزتاف اؼبتفقتاف يف اغبركة، و األوؿ:  :ونبا قسماف

 تاف المتفقتاف في الحركة:الهمز  -أواًل:
{، وإمػػػا مكسػػػورتاف كبػػػو }     ،   ، ونبػػػا إمػػػا مفتوحتػػػاف كبػػػو }      

    ،    ،     { وإمػػػػػػا مضػػػػػػمومتاف كبػػػػػػػو ،} 

  من األحقاؼ، وال ثايَن ؽبا يف القرءاف. 32{ آية 

 -القصػػر  :للهمػػزة األوذل د السػػابقمػػع ربقيػػق الثانيػػة، ولػػو يف حػػرؼ اؼبػػ األوذل اؽبمػػزة البصػػريوقػػد أسػػقط      
لػدوري إذا قػرئ لػو بقصػر اؼبنفصػل، أمػا إذا ا وجػو وأيضػاً  بػال خػالؼ وىػذا للسوسػي والتوسػط،  -وىو اؼبقدـ 

،   }  ىكػذا: قرئ للدوري بتوسط اؼبنفصل فيكوف مقدار اؼبد ىنا التوسط فقط ويبتنػع لػو القصػر،

   ،   }. 

 
 

مقطعػُت، األوؿ الوقػف علػى ] وأىلػك [ واؼبقطػع الثػاين البػدء التالػػػيػػػػػة علػى  ةعلػى فػرض قػراءة اآليػػػػػػ -تمرين:
 ةخػريج ىػذه اآليػمع مالحظة اؼبد اؼبنفصػل أوؿ اآليػة وكػذلك مػد الصػلة الكػربى آخرىػا، ، من عند ] وأىلك [
    }  ػسػػػػػػػػب القاعػػػدة العامػػػة اؼبػػػػػتبعة للتخػػػريج يف علػػػم القػػػراءات ؟.لإلمػػػاـ البصػػػري حػػ

               

         من ىود. 41{ آية 
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 تاف المختلفتاف في الحركة:الهمز  -اً:ثاني
عنػػد اجتمػػاع نبػػزتُت يف كلمتػػُت ف مػػا أف تكػػوف األوذل مفتوحػػة أو مكسػػورة أو مضػػمومة، والثانيػػة كػػذلك،      

صػور،  6ف يف اغبركػة فيبقػى مػن ذلػك اف متفقتػازتػفمجموع ىذه الصور ىو تسعة أوجو، ثالثة منها تكوف اؽبم
يف القػػرآف، ودل  ىػػذه الثالثػػة ربػػدثنا عنهػػا يف الػػدرس السػػابق، أمػػا األوجػػو السػػتة اؼبتبقيػػة فػػأتى منهػػا طبػػس صػػور

 ، وىي إذا كانت األوذل مكسورة والثانية مضمومة.السادسةصورة الأت ت

لثانية مضػمومة أو مكسػورة، وجػاءت األوذل مضػمومة أو والذي جاء يف القرءاف ىو: أف األوذل مفتوحة وا     
مكسػػورة والثانيػػة مفتوحػػة، والصػػورة اػبامسػػة ىػػي أف األوذل مضػػمومة والثانيػػة مكسػػورة، أمػػا الصػػورة السادسػػة 

 وىي أف األوذل مكسورة والثانية مضمومة فلم تأِت يف القرءاف.

األوذل فيهػػا صػػورتاف، واجملموعػػة الثانيػػة فيهػػا ىػػذه الصػػور اػبمػػس تنقسػػم إذل ثػػالث ؾبموعػػات، اجملموعػػة      
 صورتاف، واجملموعة الثالثة فيها صورة واحدة فقط.

األوذل مفتوحػػػة والثانيػػػة مكسػػػورة أو مضػػػمومة،  علػػػى النحػػو التػػػارل: ا اجملموعػػػة األوذل فتكػػػوف الصػػػورتافأمػػ     
ة أو مكسػػورة والثانيػػة مفتوحػػة، وأمػػا األوذل مضػػموم علػػى النحػػو التػػارل: اجملموعػػة الثانيػػة فتكػػوف الصػػورتاف وأمػػا

 اجملموعة الثالثة ففيها صورة واحدة وىي أف األوذل مضمومة والثانية مكسورة.
 

 اغبركة من كلمتُتيف اؽبمزتُت اؼبختلفتُت  يف  البصريذىب م
وكانػػت األوذل مفتوحػػة، والثانيػػة مكسػػورة أو  ف يف اغبركػػة مػػن كلمتػػُتاف ـبتلفتػػانبزتػػ تإذا اجتمعػػ .1

    ، وذلػػػػك كبػػػػو: اؼبكسػػػػورة ] ي يف الثانيػػػػة منهمػػػػا التسػػػػهيل،بصػػػػر فلل ،مضػػػػمومة

  [ واؼبضمومة ،]    ف وال ثاين ؽبا يف القرآف.و من اؼبؤمن 44[ آية 

أي  -ية منهمػا إبػداؽبا ي يف الثانبصر فلل ،وإذا كانت األوذل مضمومة أو مكسورة والثانية مفتوحة .2
   كبػو: ] )وذلػك ، -مزة األوذل ػػػهػس حركة الػػػػػة حرؼ من جنػػيػػػػػإبداؿ اؽبمزة الثان

        فتصبح ،   ( ،)       فتصػبح ،  

 ) ( ،        فتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح ،    ،] )

   ) ، (   ، فتصبح واؼبكسورة ] )

       فتصبح ،    .] ) 
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 ي يف الثانية منهما وجهاف:بصر ألوذل مضمومة، والثانية مكسورة، فللوإذا كانت ا .3

 اإلبداؿ، أي إبداؽبا واواً خالصة مكسورة . - أ

 تسهيل اؽبمزة الثانية بينها وبُت الياء . - ب

 [      ،     ،  كبو: ]               
 

 .اؼبثاؿ يف البند السابق (؟ كبو ما الفرؽ بُت اإلبداؿ والتسهيل ) :سؤاؿ
الفرؽ ىو أنػو يف اإلبػداؿ يكػوف الضػغط علػى ـبػرج اغبػرؼ نفسػو، فمػثالً يف اؼبثػاؿ السػابق يكػوف الضػغط      

 .هنا ـبرج فرعيقريب من اؽبمزة اليت من اغبنجرة، ألعلى ـبرج الواو، أما التسهيل فيكوف الضغط على ـبرج 
 الدكتور أيبن سويد: نظمي يف اؽبمزتُت وىو من بصر بيت شعر ىبتصر مذىب ال

 فتُح األخرى أبدؿِ    فتُح األوذل َسهِل     
 ػدؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػذاَؾ أبػػػػػػػػػوك   َر فتِح سػهِل ػػػػػػػػػغي    

 
 

 باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها
 الشيء عن مكانو. النقل لغة: ربويل وتغَت

 اصطالحاً: نقل حركة نبزة القطع إذل السكن قبلها مع حذؼ اؽبمزة للتخفيف، وىو لغة لبعض العرب.

{ عػاداً األوذل} وىػي لفػظ ) األوذل ( مػن قولػو تعػاذل:من باب النقػل بشػكل عػاـ كلمػة واحػدة،  بصريلل     
اً ( يف الػػالـ مػػن كلمػػة ) األوذل (، حيػػث اعتػػد ب دغػػاـ التنػػوين مػػن كلمػػة ) عػػاد وقػػد قرأىػػامػػن الػػنجم،  51آيػػة 

، وردَّ سػكوف التنػوين، مث أدغػم، ] واػبالصػة أنػو وقػع تنػوين -اُعتػربت اغبركػة وكأهنػا أصػلية  فقػد -حبركة النقل 
فيكػػوف ىنػػا إدغػػاـ حسػػب القاعػػدة العامػػة يف  -األوذل  -بسػػبب النقػػل  وبعػػده الـ متحركػػة بالضػػم -عػػاداً  -

نبػػا نبزتػػا الوصػػل  » إثبػػات اؽبمػػزتُت نة والتنػػوين [، أمػػا إذا ابتػػدأ هبػػا فلػػو ثالثػػة أوجػػو وىػػي:أحكػػاـ النػػوف السػػاك
االبتػػداء هبمػػزة مفتوحػػة ) أَلُػػوذَل (، أو االبتػػداء  ) اأُلوذل ( وىػػو اؼبقػػدـ يف األداء، أو - كحفػػص   - « والقطػػع

، ألهنػػا مػػن الكلمػػات يبصػػر الثالثػػة لل ، وال ىبفػػى التقليػػل يف األوجػػوبػػالالـ وبعػػدىا واو سػػاكنة مديػػة ) لُػػوذل (
 كما سيأيت.  ياؼبقللة عند اإلماـ البصر 

 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ اللقاء) 
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 باب اإلدغاـ
 اإلدخاؿ. اإلدغاـ لغة:

 وىو قسماف: من جنس الثاين، اً مشدد اً واحد اً حرؼ حبرؼ حبيث يصَتاف حرف إدخاؿ ىو: اصطالحاً 
 كبَت وصغَت.

 راسة ىذا الباب معرفة ما يدغم منو وما ال يدغم. والغرض من د
 :ضربالتقاء اغبرفُت واجتماعهما على ثالثة أ

 .{يفصل بينهما فاصل كالتقاء الباءين يف } وال يغتب بعضكم  اّل بأاألوؿ: التقاؤنبا يف اللفظ واػبط، 
 ىو {، فالصلة فاصلة بينهما. والثاين : التقاؤنبا يف اػبط فقط، كبو } إنو

 .، } طسم {ثالث : التقاؤنبا يف اللفظ فقط، كبو } أنا نذير {ال
 قاعدة عامة مهمة

 .1كل حرفُت يلتقياف إما أف يكوف خروجهما من عضوين أو من عضو واحد
 فػ ذا اجتمعػت  ،ف ف كاف خروجهما من عضوين فهما متباعػداف إال الغػُت واػبػاء مػع القػاؼ والكػاؼ

فػػػػ ف اغبػػػػرفُت يكونػػػػػاف  ،اػبػػػػاء مػػػػع القػػػػػاؼ أو الكػػػػاؼ الغػػػػُت مػػػػع القػػػػاؼ أو الكػػػػػاؼ، أو اجتمعػػػػت
الغُت واػبػاء ىبرجػاف مػن فػمتقاربُت؛ ألهنما وإف كانػا ىبرجػاف مػن عضػوين إال أف بػُت ـبرجيهمػا قربػاً؛ 

فبػػُت  ،أدىن اغبلػػق فبػػا يلػػي اللسػػاف، والقػػاؼ والكػػاؼ ىبرجػػاف مػػن أقصػػى اللسػػاف فبػػا يلػػي أدين اغبلػػق
ُت، واْعتُػربَ اػبػاء مػع القػاؼ بربَ الغُت مع القاؼ أو الكػاؼ متقػار اؼبخرجُت قرب، فمن أجل ذلك اْعتُ 

 كذلك.متقاربُت  أو الكاؼ 
 كػػل منهمػػا   كػػاف  ال، فػ ف ذبػػاور اؼبخرجػػاف بػػأف ووإف كانػا مػػن عضػػو واحػػد ف مػػا أف يتجػػاوَر ـبرجانبػػا أ

 قريباً من اآلخر ودل يفصل بينهما فاصل فاغبرفاف متقارباف.
دل يتجػػاور اؼبخرجػػاف، َوبَػعُػػَد كػػػل  منهمػػا عػػن اآلخػػر، بػػػأف فصػػل بينهمػػا ـبػػػرج ف يُفهػػم فبػػا سػػبق أنػػػو إ

وبنػػػاء علػػػى ىػػػذا يكػػػوف بػػػُت أحػػػرؼ اغبلػػػق السػػػتة وأحػػػرؼ اللسػػػاف  ؛حػػػرؼ آخػػػر فاغبرفػػػاف متباعػػػداف
الغػػُت  باسػػتثناء آخػػر، ألف أحػػرؼ اغبلػػق مػػن عضػػو وأحػػرؼ اللسػػاف مػػن عضػػو ،الثمانيػػة عشػػر تباعػػد

 مع القاؼ والكاؼ كما تقدـ.مع القاؼ والكاؼ، واػباء 
  وكػػذلك بػػُت أحػػرؼ اغبلػػق وأحػػرؼ الشػػفتُت تباعػػد؛ ألف كػػل منهمػػا مػػن عضػػو، ولفصػػل اللسػػاف بػػُت

 العضوين.

                                                 
 ،4ط اإلسالمية، البشا ر دار - المكية المكتبة ) مكة، م،الكري القرآن قراءة أحكام خميل الحصري، محمود 1

 .[بتصرح شديد]، (م1999
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 باسػتثناء النػوف مػع اؼبػيم وأيضاً بُت أحرؼ اللساف وأحػرؼ الشػفتُت تباعػد نظػراً الخػتالؼ العضػوين ،
واليػػػػاء اللينػػػػة مػػػػع الػػػػواو للتجػػػػانس يف  للتجػػػػانس يف الصػػػػفات، والنػػػػوف والػػػػواو للتقػػػػارب يف الصػػػػفات،

 الصفات.
  وبػػُت أحػػرؼ اغبلػػق بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب وتباعػػد، فاغبرفػػاف اللػػذاف ىبرجػػاف مػػن أقصػػى اغبلػػق– 

ارب، بينهمػػا وبػػُت اغبػػرفُت اللػػذين ىبرجػػاف مػػن وسػػط اغبلػػق ونبػػا العػػُت واغبػػاء تقػػ –ونبػػا اؽبمػػزة واؽبػػاء 
ونبػػا  –أدىن اغبلػػق ونبػا الغػُت واػبػاء تباعػػد، وحرفػا الوسػط ىبرجػاف مػن  ينوبينهمػا وبػُت اغبػرفُت اللػػذ

 بينهما وبُت حريف األقصى، وحريف األدىن تقارب. –العُت واغباء 
  الكػػاؼ بينهمػػا وبػػُت أحػػرؼ اللسػػاف بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب وتباعػػد، فحرفػػا األقصػػى ونبػػا القػػاؼ و

والػػػالـ تقػػػارب، وبينهمػػػا وبػػػُت اعبػػػيم والشػػػُت واليػػػاء وحػػػريف اغبافػػػة الضػػػاد  يوبػػػُت أحػػػرؼ الوسػػػط وىػػػ
)  النػوف والػػراء والطػػاء والػػداؿ والتػاء والصػػاد والسػػُت والػزاي والظػػاء والػػذاؿ والثػػاء وىػػي أحػرؼ الطػػرؼ

 تباعد. أي اغبروؼ الذلقية والنطعية واألسلية واللثوية (
 وكػػذلك بػػُت حػػريف اغبافػػة وأحػػرؼ  ؛وأحػػرؼ الوسػػط بينهػػا وبػػُت حػػريف اغبافػػة وأحػػرؼ الطػػرؼ تقػػارب

الطػػػرؼ تقػػػارب وبػػػُت الفػػػاء وبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت الػػػواو والبػػػاء واؼبػػػيم تقػػػارب، وبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت 
 بعضها مع بعض ذبانس.

 زيادة إيضاح وبياف:
 واختالفهمػػا  فهمػػا متجانسػػاف الربادنبػػا ـبرجػػاً  ؛مػػن اؼبعلػػـو أف اؽبمػػزة واؽبػػاء ىبرجػػاف مػػن أقصػػى اغبلػػق

غبلػػق فهمػػا متجانسػػاف أيضػػاً، وأف الغػػُت واػبػػاء ىبرجػػاف صػػفة، وأفَّ العػػُت واغبػػاء ىبرجػػاف مػػن وسػػط ا
 من أدىن اغبلق فهما كذلك متجانساف.

  فحرفػػا األقصػػى ونبػػػا اؽبمػػزة واؽبػػاء بالنسػػػبة غبػػريف الوسػػػط أي العػػُت واغبػػاء متقاربػػػاف، وبالنسػػبة غبػػػريف
 .، ألفَّ حريف الوسط فصال بينهمامتباعداف -الغُت واػباء  -األدىن 

  يوجد تقاربحريف األقصى واألدىن  مع -لعُت واغباء ا -وحرفا الوسط. 
  والغػُت مػػع القػػاؼ والكػػاؼ متقاربػػاف، وكػػذلك اػبػػاء مػػع القػػاؼ والكػػاؼ؛ ألف الغػػُت واػبػػاء وإف كانػػا

ػػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ قػػػرب شػػػديد  اللػػػذين بػػػُت القػػػاؼ والكػػػاؼ بينهمػػػا و ىبرجػػػاف مػػػن أدىن اغبلػػػق، إال أنػػػو لػمَّ
 من عضوين ـبتلفُت كما سبق. ته اغبروؼ متقاربة، وإف كانىبرجاف من أقصى اللساف اعتربت ىذ

 وقيػػل القػػاؼ والكػػاؼ متجانسػػاف ،متقاربػػاف نظػػراً لوجػػود انفصػػاؿ بػػُت ـبرجيهمػػا والقػػاؼ والكػػاؼ: 
 ػبروج كل منهما من أقصى اللساف.

  أو مػع حػريف اغبافػة -اعبػيم والشػُت واليػاء  –والقاؼ ومثلها الكاؼ مػع حػرؼ مػن أحػرؼ الوسػط ،
 حرؼ من أحرؼ الطرؼ متباعداف.أي د والالـ متقارباف، ومع الضا
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  ،ىػو مػع اآلخػر مػن ىػذه الثالثػة فكػل حػرؼ واعبيم والشُت والياء الغَت مدية زبرج من وسػط اللسػاف
حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أو الكػػاؼ أو الضػػاد أو الػػالـ أو النػػوف أو الػػراء أو الطػػاء أو كػػل و ؛ متجػػانس

، واغبػرؼ منهػا مػع أي لظػاء أو الػذاؿ أو الثػاء، متقػارباد أو الػزاي أو االداؿ أو التاء والسُت أو الص
 .من حروؼ الشفتُت متباعدحرؼ 

  والضػاد زبػػرج مػن إحػػدى حػػافيت اللسػاف ومػػا يليهػػا مػن األضػػراس، فهػػي مػع القػػاؼ أو الكػػاؼ أو أي
 .ةمتقارب ،حرؼ من أحرؼ الوسط أو أحرؼ الطرؼ أو الالـ

 حػػػػرؼ مػػػػن أي سػػػػاف إذل منتهاىػػػػا، وىػػػػي مػػػػع القػػػػاؼ أو الكػػػػاؼ أو والػػػػالـ زبػػػػرج مػػػػن أدىن حافػػػػة الل
ة، ومػػع حػػروؼ الشػػفة متباعػػدة إال الػػالـ مػػع اؼبػػيم فهػػي ؼ أو الضػػاد متقاربػػحػػروؼ الوسػػط أو الطػػر 

 .متقاربة يف الصفات
  ًومػع أحػرؼ الوسػط ةوىػي مػع القػاؼ أو الكػاؼ متباعػد والنوف من طرؼ اللساف ربػت الػالـ قلػيال ،

 .ةية أحرؼ الطرؼ متقاربوالالـ وبقوالضاد 
 اف، وىي مػع القػاؼ والكػاؼ والراء زبرج من طرؼ اللساف قريبة من ـبرج النوف وأدخل يف ظهر اللس

 .ةوالنوف وبقية أحرؼ الطرؼ متقارب، ومع أحرؼ الوسط والضاد والالـ ةمتباعد
 ىػو مػع ثالثػة مػن ىػذه ال فكػل حػرؼوؿ الثنايػا، صػزبرج من طرؼ اللساف مػع أ ،والطاء والداؿ والتاء

، ومػػػع أحػػػرؼ الوسػػػط وحػػػريف اغبافػػػة منهػػػا مػػػع القػػػاؼ أو الكػػػاؼ متباعػػػد ، واغبػػػرؼمتجػػػانساآلخػػػر 
 .متقارب ،الضاد والالـ والنوف والراء وبقية أحرؼ الطرؼ

 مػن ىػذه الثالثػػة  فكػل حػػرؼزبػرج مػن طػػرؼ اللسػاف وفويػق الثنايػػا السػفلى،  ،والصػاد والػزاي والسػػُت
، ومػع أحػرؼ الوسػط والضػاد رؼ منهػا مػع القػاؼ والكػاؼ متباعػدحػكػل ، و متجػانسىو مػع اآلخػر 

 .متقارب ،والالـ والنوف والراء والطاء والداؿ والتاء وبقية أحرؼ الطرؼ
 ىػو مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼزبػرج مػن طػرؼ اللسػاف وطػرؼ الثنايػا العليػا،  ،والظاء والػذاؿ والثػاء

، ومػػع أحػػرؼ الوسػػط والضػػاد ؼ متباعػػدرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أو الكػػاحػػكػػل ، و متجػػانسمػػع اآلخػػر 
 .متقارب ،والالـ والنوف والراء والطاء والداؿ والتاء والصاد والزاي والسُت

 اغبلػػق أو  والفػػاء مػػن بطػػن الشػػفة السػػفلى مػػع أطػػراؼ الثنايػػا العليػػا، فهػػي مػػع أي حػػرؼ مػػن أحػػرؼ
 .ةو أو الباء أو اؼبيم متقاربالوامع الفاء ، و ة باستثناء النوف فهي معها متقاربةاللساف مطلقاً متباعد

  ،كػػل و  ،متجػػانسىػػو مػػع اآلخػػر مػػن ىػػذه الثالثػػة  فكػػل حػػرؼوالػػواو والبػػاء واؼبػػيم زبػػرج مػػن الشػػفتُت
، باسػػتثناء اؼبػػيم مػػن أحػػرؼ اغبلػػق أو اللسػػاف متباعػػد، ومػػع الفػػاء متقػػاربمنهػػا مػػع أي حػػرؼ  رؼحػػ

ت، والػواو مػع اليػاء اللينػة للتجػانس مع النوف للتجانس يف الصفات، والواو والنوف للتقػارب يف الصػفا
 .يف الصفات
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إذا  –وأمَّػػا مػا ـبرجػػو مقػػدر وىػو أحػػرؼ اؼبػػد الثالثػة فػػال توصػػف ؛ وىػػذا كلػو فيمػػا لػػو ـبػرج ؿبقػػق قػاؿ العلمػػاء:
ؼ اؼبػػد ـبػػرج مػػن و ، إذ لػػيس غبػػر بتقػػارب ، وال ذبػػانس ، وال تباعػػدال  –التقػػت مػػع حػػرؼ مػػن حػػروؼ اؽبجػػاء 

ي قائمة هبواء الفم واغبلق، نعم قد توصف مع بعض اغبروؼ بالتجػانس يف الصػفات حيز ؿبقق كغَتىا، بل ى
اف مػػػن حيػػػث تال يف اؼبخػػػرج، كػػػالواو اؼبتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } واؿ { فػػػ ف ىػػػذه الػػػواو مػػػع األلػػػف متجانسػػػ

ف الصػػػفة الربادنبػػػا يف صبيػػػع الصػػػفات، ومثلهػػػا اليػػػاء اؼبتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } الصػػػياـ { فػػػ ف اليػػػاء واأللػػػ
متجانسػػاف مػػن حيػػث الصػػفة الربادنبػػا يف صبيػػع الصػػفات، وكػػذلك الػػواو اؼبتحركػػة مػػع الػػواو السػػاكنة مثػػل } 
ُوورَِي { ف ف الواوين متجانساف مػن حيػث الصػفة الربادنبػا يف صبيػع الصػفات، وأيضػاً اليػاء اؼبتحركػة مػع الػواو 

 الربادنبا يف صبيع الصفات.الساكنة كبو } يوقنوف { فالياء مع الواو متجانساف من حيث الصفة 

متحػػػدة يف صبيػػػع  اغبػػػاء و الثػػػاء واؽبػػػاء ) حثػػػو (و يف صبيػػػع الصػػػفات،  فالتػػػاء والكػػػاؼ متحػػػداحرفػػػا  مبلحظػػػة:
الصػػفات، واعبػػيم والػػداؿ متحػػداف يف صبيػػع الصػػفات، واؼبػػيم والنػػوف متحػػداف يف صبيػػع الصػػفات، والػػواو واليػػاء 

 متحػػداف ُتاللينتػػالػػواو واليػاء حرفػا ة متحػػدة يف كػل الصػػفات، و اؼبتحركػاف مػػع حػروؼ اؼبػػد الثالثػة فهػػذه اػبمسػ
 ، وبناًء على ذلك مت اعتبار اغبروؼ اؼبتحدة يف صبيع الصفات ىي حروؼ متجانسة.يف صبيع الصفات

 

 .األصوؿ( يف هناية  1انظر ملحق رقم ) 
 

 العبلقة بين األحرؼ
 صفًة واظباً ورظباً، كبو ) النوف مع النوف (.: اغبرفاف اللذاف اتفقا ـبرجاً و اغبرفاف اؼبتماثالف نبا
: اغبرفاف اللذاف تقاربا ـبرجاً وصفًة، كبو ) النوف مع الالـ ( أو ـبرجاً دوف الصػفة، كبػو ) اغبرفاف اؼبتقارباف نبا

 اعبيم مع الضاد ( أو صفة دوف اؼبخرج، كبو ) الغُت مع الظاء (.
قػػا ـبرجػػاً واختلفػػا صػػفًة، كبػػو ) الػػذاؿ مػػع الظػػاء ( أو اتفقػػا صػػفًة : اغبرفػػاف اللػػذاف اتفاغبرفػػاف اؼبتجانسػػاف نبػػا

 واختلفا ـبرجاً، كبو ) التاء مع الكاؼ (.

 كيفية استخراج عبلقة حرفين مع بعضهما البعض
عندما نريد أف نتعرؼ إذل عالقة حرفُت مع بعضهما البعض فننظر أوالً إذل اؼبخرج والصفات فػ ف شبػاثال فيهمػا 

القاؼ )الغرُؽ قاؿ( فنحكم على اغبرفُت بالتماثل، ف ف دل يكونا متمػاثلُت ـبرجػاً وصػفة، ننظػر كبو القاؼ مع 
إذل اؼبخػػػػرج مػػػػن حيػػػػث االتفػػػػاؽ فيػػػػو، فػػػػ ف كػػػػاف اغبرفػػػػاف متفقػػػػُت يف نفػػػػس اؼبخػػػػرج فػػػػنحكم عليهمػػػػا بأهنمػػػػا 

ـبرجػػػاً فننظػػػر إذل متجانسػػػاف يف اؼبخػػػرج، كمػػػا يف كبػػػو العػػػُت مػػػع اغبػػػاء )الػػػدمع حزنػػػاً(، فػػػ ف دل يكونػػػا متفقػػػُت 
الصفات، ف ف كانا متفقُت يف نفس الصفات بأاّل يزيد أحدنبا أو ينقص يف أي صفة كانت: فػنحكم عليهمػا 
بأهنمػػػػا متجانسػػػػاف يف الصػػػػفات، كمػػػػا يف كبػػػػو حػػػػروؼ ]حثػػػػو[ أي اغبػػػػاء والثػػػػاء واؽبػػػػاء مػػػػع بعضػػػػهم الػػػػبعض 
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(، وكمػػا بػػُت اؼبػػيم والنػػوف )وبكػػم بيػػنهم(، وكمػػا )يبحػػُث، يُبعػػُث حيػػاً، فأصػػبح ىشػػيماً، اهللَ حػػق، بعثػػو، اهلِل مث
بُت التاء والكاؼ )وسبت كلمة(، وكما بػُت اعبػيم والػداؿ )ولقػد جػاءكم(، وكمػا بػُت حػريف الػواو واليػاء اللينتػُت 
)أو يعفػػوا(، وكمػػا بػػُت حػػريف اللػػُت مػػن جهػػة وحػػروؼ اؼبػػد الثالثػػة مػػن جهػػة أخػػرى )واؿ(، وال يوجػػد غػػَت ىػػذه 

، ف ف دل يكونا متفقػُت صػفًة ننظػر إذل تقارهبمػا -وقد سبق اغبديث عن ذلك- الصفات اغبروؼ متجانسة يف
من حيث اؼبخرج والصفة ف ف تقاربا ـبرجاً وصفًة كما بُت الالـ والراء )قل رب(، وكما بػُت الػذاؿ والػزاي )وإذ 

دل يكػن ذلػك نظرنػا  زين(، وكما بُت القاؼ والكػاؼ )لبلقكػم(: حكمنػا عليهمػا بتقارهبمػا ـبرجػاً وصػفة، وإف
إذل اؼبخػػػرج، فػػػ ف تقاربػػػا ـبرجػػػاً حكمنػػػا عليهمػػػا بأهنمػػػا متقاربػػػاف ـبرجػػػاً كمػػػا يف كبػػػو الػػػداؿ مػػػع الصػػػاد )ولقػػػد 

علػى أاّل يكػوف الفػارؽ بينهمػا -صدقكم(، ف ف دل يكونا متقػاربُت ـبرجػاً ننظػر إذل الصػفات، فػ ف تقاربػا صػفًة 
بأهنما متقاربػاف صػفًة، كمػا بػُت الػواو والنػوف )أو نصػارى(، حكمنا عليهما  -أكثر من صفة واحدة أو صفتُت

–وكمػػػػا بػػػػُت السػػػػُت واغبػػػػاء )للنػػػػاس حسػػػػاهبم(، وكمػػػػا بػػػػُت اؽبمػػػػزة والػػػػداؿ )أدىن(، وقػػػػد وردت ىػػػػذه العالقػػػػة 
بكثرة، فكل حػرفُت مػدغمُت يف أي روايػٍة كانػت ودل ينطبػق عليػو حػد اؼبتمػاثلُت أو اؼبتجانسػُت كانػا  -التقارب

 تقاربُت، ف ف دل يندرج اغبرفاف ربت أيٍّ من العالقات السابقة حكمنا على اغبرفُت بالتباعد.من قبيل اؼب
 إذاً: يكوف ترتيب العالقة بُت األحرؼ ترتيباً تنازلياً، دبعٌت اأَلوذل فاأَلوذل، وىي كما يلي:

 التماثل يف اؼبخرج والصفة. .1
 التجانس يف اؼبخرج. .2
 التجانس يف الصفة. .3
 رج والصفة.التقارب يف اؼبخ .4
 التقارب يف اؼبخرج. .5
 التقارب يف الصفة. .6
 التباعد. .7
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مػن جػنس  اً مشػدد اً واحػد اً حػرؼ سػاكن دبتحػرؾ حبيػث يصػَتاف حرفػ إدخػاؿ ىو ر :صغيأواًل : اإلدغاـ ال
 الثاين.

  إذل خطوة واحدة، وىي إدغاـ اغبرؼ األوؿ يف الثاين.وظبي صغَتاً: ألنو ال وبتاج عند إدغامو إالَّ 

 وصفة ويكوف يف الكلمة ويف الكلمتُت. ىو: ارباد اغبرفُت ـبرجاً  الصغير المتماثلقسم األوؿ : ال
 وىذا الباب مطابق ألحكاـ اإلماـ حفص.

   قولػػػػػو تعػػػػػاذل }  - السوسػػػػػيو  براوييػػػػػو الػػػػػدوري -البصػػػػػري  اإلمػػػػػاـ يػػػػػدغم دل مبلحظػػػػػة:

   { و ،}  }ووافق يف ذلك اإلماـ حفص ،. 
 

 قاربين والمتجانسين الصغير:المت:  ثانيالقسم ال
 يتمثل فيما يلي:فيما خالف فيو حفصاً،  يف ىذا الباب البصريمذىب اإلماـ 

 { كيف وردا.   ،}  الثاء يف التاء من يدغم (1

 كيف وردف.  {   ،  ،  ، }يدغم الذاؿ يف التاء يف  (2

 .من القيامة 27( آية    ) يدغم النوف يف الراء من قولو تعاذل: (3
(  واعبػػػيم، والصػػػاد، والسػػػُت ،والػػػزاي ،والػػػداؿ، التػػػاءيػػػدغم ذاؿ ) إذ ( يف حروفهػػػا السػػػتة وىػػػي: )  (4

 :بيت الشاطيب اجملموعة يف أوائل كلمات
 َماٍؿ َواِصبًل َمْن تَػَوصَّبَل جَ ِميَّ ػسَ    لَُّهادَ اَؿ صَ يْػَنٌب زَ شَّْت مَ تَ نَػَعْم ِإْذ 

 .{  ،  ،  ،  ،  ، وذلك كبو }           
(  واعبػػػيم ،والظػػػاء ،والثػػػاء ،والػػػزاي ،والصػػػاد، السػػػُت )يػػػدغم تػػػاء التأنيػػػث يف حروفهػػػا السػػػتة وىػػػي  (5

 يف أوائل كلمات بيت الشاطيب:اجملموعة يف 
 اِرًدا َعِطَر الطّْبَل ػَمْعَن ُوُروًدا بَ ػجَ     لِموِ ظَ ْرُؽ ز َفْت صَ ْغٍر ثػَ َنا سَ َوأَْبَدْت 

،    ،   ،   ، وذلػػػك كبػػػو } 

   ،  .} 



 أصوؿ قراءة أبي عمرو البصري                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف 

 

                                                                                                                 43      

 

 

    ، دل يُػػػػػذكر كبػػػػػو إدغػػػػػاـ التػػػػػاء يف الػػػػػداؿ والطػػػػػاء يف ) -مبلحظػػػػػة:

 يف ذلك. اً ( ألف البصري وافق حفص 

 .1فاربة مرًن {     } :يدغم داؿ ) صاد ( يف الذاؿ يف قولو تعاذل (6

 من آؿ عمراف. 145{ آية    }  :يدغم الداؿ يف الثاء من قولو تعاذل (7
 ،واعبػػيم، والظػػاء، والػػذاؿ، والػػزاي، والصػػاد، السػػُتيػػدغم داؿ ) قػػد ( يف حروفهػػا الثمانيػػة وىػػي )  (8

   مات بيت الشاطيب:اجملموعة يف أوائل كل(،  والضاد، والشُت
 قاً َوُمَعلّْبَل ػاَئِ ػشَ َباُه ػصَ ُو ػَلتْ ػجَ    ْرَنبٌ زَ لَّ ظَ َفا ضَ ْيبلً ذَ َحَبْت ػسَ َوَقْد 

   ،   ،  ،  ،   ،وذلك كبو } 

 ،  ،  .} 

 .من البقرة 284آية  2{  يدغم الباء يف ] اؼبيم [ من قولو تعاذل: }  (9

 .{    ،  ،  }يدغم الباء اجملزومة يف ] الفاء [ كبو  (10

{ آيػػة   : } قولػػو تعػػاذل يفيف موضػػعُت فقػػط بػػالقرآف ونبػػا ( يف التػػاء  ىػػل الـ ) يػػدغم (11
 من اغباقة. 8من اؼبلك وآية  3

 اتفق الدوري والسوسي يف البنود السابقة صبيعها، أما اػبالؼ بينهما يف البند اآليت: -مبلحظة:
 كبػػو خبلػػف عػػن الػػدوري، والوجػػو الثػاين للػػدوري ىػػو اإلظهػػار، الػػراء اجملزومػػة يف الػالـ البصػػري يػدغم (12

 {  ،  .} 

قػػرأ خبلػػف عػػن فػػ ف اإلمػػاـ البصػػري مػػن اؼبرسػػالت،  20{ آيػػة   }  :يف قولػػو تعػػاذل -تنبيػػو:
 والوجو الثاين للدوري ىو اإلدغاـ الناقص. -أي الكامل  -الدوري باإلدغاـ احملض 

 
 
 

                                                 
 اء في ىذا الموض .يبإمالة ال البصريقرأ اإلمام  1
 قرأ بجزم الباء. بصريالم  مالحظة أنَّ اإلمام  2
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 اً مشػػدد اً واحػػد اً حرفػػ حػػرؼ متحػػرؾ بػػآخر متحػػرؾ بعػػده حبيػػث يصػػَتاف ؿاخػػىػػو إد اً: اإلدغػػاـ الكبيػػر:ثانيػػ
 .من جنس الثاين

 وظبي كبَتاً : ألنو وبتاج عند إدغامو إذل خطوتُت األوذل تسكُت اغبرؼ األوؿ والثانية إدغاـ األوؿ يف الثاين.

، ذكػر مػا كػاف إدغامػو علػى األصػػل ألف البصػري يدغمػو كاإلمػاـ حفػص كبػو } تأمأدل  مبلحظػة: نػا، أربػػاجويني
، مكٍتي {، ألف أصل ىذه الكلمات ىو ] تأمننا، أرباجونٍت، تأمرونٍت، مكنٍت [.  تأمرويني

 

 {.  { وخرج }   }  خطاً فدخل فيو مم باؼبدغَ التقاء اؼبدغَ يف اإلدغاـ الكبَت:  ويشترط
 رب.: متماثل ومتجانس ومتقاـٍ ثالثُة أقسا على وىو

{ آيػة   وىػو قولػو تعػاذل: }  إال موضػع واحػد فقػطومن ىذه األقساـ الثالثة دل يػدغم الػدوري 
 من النساء، وقد اشًتؾ معو السوسي يف ذلك. 81

 أما باب اإلدغاـ الكبَت فهو خاص باإلماـ السوسي، باستثناء اؼبوضع السابق.

 الكبَت موانع أربعة: أفَّ لإلدغاـوفبا هبب التنبيو عليو 
{، أو ـباطبػػػاً   }  تػػػاء ضػػػمَت سػػػواًء كػػػاف متكلمػػػاً كبػػػوإذا كػػػاف اغبػػػرؼ األوؿ  (1

 {.     ،    ،  كبو } 

 {.     ، كبو }  أف يكوف اغبرؼ األوؿ مقروناً بالتنوين (2

     ،   ،كبػػػػػػو }  أف يكػػػػػػوف اغبػػػػػػرؼ األوؿ مشػػػػػػدداً  (3

    ،  .} 

  }  -:، ودل يقع ذلك يف القػرآف إال يف قولػو تعػاذل أف يكوف اغبرؼ األوؿ ؾبزـو (4

  ولػػػػيس ، وىػػػػذا اؼبػػػػانع خػػػػاص باؼبتجانسػػػػُت واؼبتقػػػػاربُت الكبػػػػَت 247{ البقػػػػرة آيػػػػة ،
 .باؼبتماثلُت

 وعليو فيجب إظهار األمثلة السابقة وما شاهبها.   
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   الكبير فالمتماثبلالقسم األوؿ :  ❶
 ويكوف يف الكلمة ويف الكلمتُت. ،وصفة ىو: ارباد اغبرفُت ـبرجاً 

، ونبػا اػمػػػهػالث لػػػوال ث يف موضػعُت فقػط يف القػرآف الكػرًن كليػوي ػػػػػػوسػػػسػأدغػم ال :لمة واحدةيف ك - أ
 {  آيػػة }211  { ،مػػن البقػػرة  آيػػة }أمػػا غػػَت ذلػػك مػػن اؼبػػدثر 42 ،

 .[     ،فال إدغاـ فيو وذلك كبو ] 
وذلك يف سبعة عشػر حرفػاً ىػي:  ،يف القرآفوقع كثَتاً  ، وقدذلكوقد أدغم السوسي  :يف كلمتُت - ب

  [، كبػػػػػػػػػػو }  ي و، ،ػىػػػػػػػػػػ ، ف ؽ، ؾ، ؿ، ـ، ع، غ، ؼ، ، س ر، ح، ث، ت، ب،]

 ،   ،  ،  ،   ، 

  ،  ،  .} 
 

، ودل نػوف ـبفػاة قبػل اغبػرؼ اؼبػدغميف باب اؼبتماثلُت الكبَت من كلمتػُت امتنػع اإلدغػاـ إذا كػاف  -:1 مبلحظة
نػػاع اإلدغػػاـ ىػػو صػػعوبة التشػػديد ، ووجػػو امتمػػن لقمػػاف 23{ آيػػة    }  يف يقػػع ذلػػك إال

بعػػد اإلخفػػاء، وقيػػل ؼبػػا أخفيػػت النػػوف عنػػد الكػػاؼ واإلخفػػاء قريػػب مػػن اإلدغػػاـ صػػارت الكػػاؼ كأهنػػا مػػدغم 
 .فيها فصارت كاغبرؼ اؼبشدد فامتنع اإلدغاـ

 
 يف القرآف وىي: فقط مواضع ثالثواإلدغاـ يف  : اإلظهارُ هافوجللسوسي  -:2 مبلحظة

 قولػػػو تعػػػاذل:  {    آيػػػة }[  يبتغػػػي غػػػَت] أصػػػلها مػػػن آؿ عمػػػراف، ألف  85
.  وحذؼ اغبرؼ األوؿ ألجل اعبـز

 قولػػػػو تعػػػػاذل:  {   آيػػػػة }ىبلػػػػو لكػػػػم [ وحػػػػذؼ أصػػػػلها مػػػػن يوسػػػػف، ألف  9 [
.  اغبرؼ األوؿ ألجل اعبـز

 قولو تعاذل:  {   آية }مث دخػل يكوف كاذبػاً [  ]أصلها من غافر، ألف  28 ،
عليهػػا اعبػػاـز فجزمػػت لػػو النػػوف فػػالتقى سػػاكناف ونبػػا النػػوف والػػواو فحػػذفت الػػواو زبلصػػاً مػػن 

 ألجل التخفيف. النوف تحذفالتقاء الساكنُت مث 
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 ف الكبير:اف والمتجانساقاربالمت:  ثانيالقسم ال ❷
لمػة واحػدة فػ ف اإلمػاـ السوسػي متقػاربُت أو متجانسػُت يف ك التقاءيف حاؿ  يف كلمة واحدة : (1

أي يكػػوف اإلدغػػاـ كػػامالً ىبػػص مػػن بػػُت اغبػػروؼ اؼبتقاربػػة حػػرفُت فقػػط ونبػػا القػػاؼ والكػػاؼ ف
[،  ، كبػو ] يف صبيػع القػرآف، وذلػك تذىب معو صفة االستعالء يف القػاؼ

 ويكوف ذلك بشرطُت:
 .أف يكوف ما قبل القاؼ متحركاً  . أ
 .الكاؼ ميم صبع أف يكوف ما بعد . ب

 ، يرزُقك ( فال إدغاـ يف ذلك. ، فوقكم الشرطُت وذلك كبو ) ميثاقكم أحد ف ف اختل
 

مػػػػن التحػػػػرًن، اإلدغػػػػاـ ) وىػػػػو اؼبقػػػػدـ (، واإلظهػػػػار، وعلػػػػة  5{ آيػػػػة  الوجهػػػػاف يف }  لسوسػػػػيول
، وىػي أثقػل منهػا، م اعبمػع اؼبػذكرمػي ألف نػوف النسػوة قائمػة مقػاـاستيفاء الشرطُت، وذلػك  و متاإلدغاـ ىنا أن

 .فهي متحركة ومشددة، فاغبركة أثقل من السكوف، واؼبشدد أثقل من اؼبخفف، فهو أوذل باإلدغاـ من غَته
 

األوؿ يف الثػاين مػن اؼبتجانسػُت واؼبتقػاربُت يف كلمتػُت يف يدغم السوسي اغبػرؼ  يف كلمتُت: (2
 ،والنػػػوف والسػػػُت، والػػػذاؿ، تػػػاء، والثػػػاء،الػػػداؿ، وال عشػػػر حرفػػػاً ىػػػي ) القػػػرآف الكػػػرًن يف سػػػتة

( صبعهػا  البػاءو  واؼبػيم، واغبػاء، والقػاؼ، والكػاؼ، والشػُت، واعبػيم، والضػاد، والراء، والػالـ،
 :الكلمات يف البيت التارل الشاطيب يف أوائل

 بَل جَ ْد قَ ْنُو مِ أى سَ ْسٍن حُ ا ذَ اَف كَ َوى  ثػَ    نٍ ضَ َوا دَ ـْ رُ َها بِ ْفًسا نػَ ِضْق تَ ْم لَ َفا شِ 
 

 : فهيعشر المذكورة  تةالس ؼم فيها الحرو دغتُ الحروِؼ الَِّتي  وأما
 الثػػػاء ، الظػػػاء ، ،لػػػذاؿا الصػػػاد، الػػػزاي،، السػػػُت، التػػػاء)  حػػػرؼ الػػػداؿ يػػػدغم يف عشػػػرة أحػػػرؼ ىػػػي .1

،     ،   ،   (، وذلػػػػك كبػػػػو ] الشػػػػُت، اعبػػػػيم ،الضػػػػاد

   ،   ،   ،   ،   ،   ،

  ] 
 وهبمع ىذه اغبروؼ البيت التارل:

 بلجَ اىٌر ظ وُ دقُ صِ  دٌ ىْ زُ  مَّ ػػثُ  افَ ضَ     اً ذَ شَ ا كَ ذَ  لٍ هسَ  بٌ رْ تػُ  ْلمٌ كِ  وللداؿِ 
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كبػػو ] بْعػػَد َذلػػك زنػػيم، آؿ داوَد شػػكراً، إدغػػاـ الػػداؿ اؼبفتوحػػة بعػػد سػػاكن فيمػػا بعػػدىا  فبػػا سػػبق يمتنػػعو 
إذا كػاف ىػذا  إالَّ  الػيت بعػد الػداؿ لداوَد سليماف، بْعَد ثبوهتا، داود زبػوراً [ وىػذا اؼبنػع شػامل صبيػع اغبػروؼ

 من التوبػة، و ] 117آية  1[  ] :كبو بسبب قوة التجانس وذلك اغبرؼ تاء ف هنا تدغم

  من النحل، وال ثالث ؽبما. 91[ آية 
 

 والػػػزاي، والصػػػاد، والسػػػُت،، والظػػػاء والػػػذاؿ، الثػػػاء،و  الطػػػاء، )حػػػرؼ التػػػاء يػػػدغم يف عشػػػرة أحػػػرؼ  .2
    ،   ، وذلػػك كبػػو ] (واعبػػيم، والشػػُت، والضػػاد 

  ،   ،   ،   ،  

 ،   ،   ،  ]   

التاء تدغم يف نفس أحرؼ الػداؿ باسػتثناء الطػاء بػدؿ التػاء، ودل يشػًتط عنػد إدغػاـ التػاء يف  -حظة :مبل
األحػػرؼ السػػابقة مػػا اشػػًُتط يف إدغػػاـ الػػداؿ فيهػػا مػػن أهنػػا ال تػػدغم إذا جػػاءت مفتوحػػة بعػػد سػػاكن، ألف 

مػػػن  39ة التػػػاء دل تقػػػع كػػػذلك إال وىػػػي حػػػرؼ خطػػػاب، وقػػػد سػػػبق اسػػػتثناؤه كبػػػو ) دخلػػػت جنتػػػك ( آيػػػ
 من طو. 36) قد أوتيت سؤلك ( آية والكهف، 

 يف طبسة مواضع وىي: ،واإلظهار - وىو اؼبقدـ -ولو الوجهاف اإلدغاـ 
 من البقرة. 83آية  [    ] - أ

 من النساء. 112آية  [   ] - ب

 .من الرـو 38، وآية من اإلسراء 26آية  [     ] - ت

 من مرًن. 27[ آية    ] - ث

 من اعبمعة. 5آية  [    ] - ج
، ؾبموعػػة يف ( التػػاء، والسػػُت، والػػذاؿ، والشػػُت، والضػػاد حػػرؼ الثػػاء يػػدغم يف طبسػػة أحػػرؼ ىػػي ) .3

    ، ]وذلػػك كبػػو:  [ افَ َضػػ اً ذَ ا َشػػَكػػذَ  لٍ هَسػػ بٌ رْ تُػػػأوائػػل كلمػػات ] 

  ،   ،   ،  ]. 

                                                 
 البصري قرأ ىذا الموض  بالتاء بدل الياء، ىكذا ] تزيغ [. 1
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   وذلػك يف موضػع واحػد يف القػرآف ىػو } يدغم يف حرٍؼ واحد ىو العُتحرؼ اغباء  .4

  من آؿ عمراف، وأظهر ما دوف ذلك كبو ) اؼبسيُح عيسى (. 185ة { آي 

   وذلػػػػك يف موضػػػػعُت ونبػػػػا }  حػػػػرؼ اعبػػػػيم يػػػػدغم يف حػػػػرفُت نبػػػػا التػػػػاء والشػػػػُت .5

 }  3آية  { من اؼبعارج، و   آية }من الفتح، وال ثالث ؽبما يف القرآف. 29 

{ أي    }  لفػػػظ يف ، وذلػػػك فقػػػطم يف حػػػرؼ واحػػػد ىػػػو اؼبػػػيمحػػػرؼ البػػػاء يػػػدغ .6
، ووقػػع ذلػػك يف ( حيػػث وقػػع يف القػػرآف الكػػرًن اءػػػػػػػػػػػمػػن يش م )ػ( اؼبرفػػوع مػػن ميػػ يعػػذب يػػدغم بػػا )

مػػػن  73مػػػن اؼبائػػػدة، وأظهػػػر مػػػا دوف ذلػػػك كبػػػو ) ُضػػػِرَب مثػػػل ( آيػػػة  41طبسػػػة مواضػػػع كمػػػا يف آيػػػة 
 من آؿ عمراف. 94الكذَب ِمن ( آية اغبج، ) 

مػػػػن  61{ آيػػػػة   السػػػػُت والصػػػػاد وذلػػػػك يف }  حػػػػرفُت نبػػػػا الػػػػذاؿ يػػػػدغم يف حػػػػرؼ .7

مػػػػن  3{ آيػػػػة    مػػػػن الكهػػػػف، و }  63{ آيػػػػة   الكهػػػػف، و} 
 اعبن، ودل يقع غَت ذلك.

 وضػع واحػد يف القػرآفدب و السػُتدغم فيػتػفُت، أما الػزاي الزاي والش حرفُت نبا ُت يدغم يفحرؼ الس .8
 فلػػػػو الوجهػػػػافوأمػػػػا الشػػػػُت مػػػػن التكػػػػوير،  7آيػػػػة  {   }  بػػػػال خػػػػالؼ وىػػػػو

أمػا  ،مػن مػرًن 4{ آيػة    }  يف واإلظهػار وذلػك -وىو اؼبقػدـ  -اإلدغاـ 
 .غَت ىذا اؼبوضع فال إدغاـ فيو كبو ) إف اهلَل ال يظلُم الناَس شي اً (

  }  :وذلك يف موضع واحد يف القرآف وىو قولػو تعػاذل ،حرؼ الشُت يدغم يف السُت .9

    من اإلسراء. 42{ آية 

 }  :واحػػػػػد يف القػػػػػرآف وىػػػػػو قولػػػػػو تعػػػػػاذلحػػػػػرؼ الضػػػػػاد يػػػػػدغم يف الشػػػػػُت، وذلػػػػػك يف موضػػػػػع  .10

    من النور. 62{ آية 

 11آيػة  {   ، وذلػك كبػو } إذا ربرؾ مػا قبلػوحرؼ الكاؼ يدغم يف القاؼ  .11
كبػو ) وتركػوؾ قائػػماً ( آيػة  من الفرقاف، ف ف كاف اغبرؼ السػابق للكػاؼ سػاكناً امتنػع اإلدغػاـ وذلػك

 .من األعراؼ 156من يونس، و) إليك قاؿ ( آية  65م ( آية ، و) وبزنك قوؽبمن اعبمعة 11
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مػن  64{ آيػة     ، وذلػك كبػو }إذا ربػرؾ مػا قبلػو كاؼيدغم يف ال قاؼحرؼ ال .12
اإلدغػػاـ وذلػػك كبػػو ) وفَػػػْوَؽ كػػلي ذي علػػم ( اكناً امتنػػع ػػػػػػػابق للقػػاؼ سػاؼبائػػدة، فػػ ف كػػاف اغبػػرؼ السػػ

 من يوسف. 76آية 
{، فػػػػ ف كانػػػػت الػػػػالـ    }  :، وذلػػػػك كبػػػػوحػػػػرؼ الػػػػالـ يػػػػدغم يف حػػػػرؼ الػػػػراء .13

مػػن  11) فعصػػوا رسػػوَؿ رهبػػم ( آيػػة  :مفتوحػػة واغبػػرؼ السػػابق ؽبػػا سػػاكناً امتنػػع اإلدغػػاـ وذلػػك كبػػو
ويسػػتثٌت مػػن ذلػػك  { ف هنػػا تػػدغم،  }  :بعػػد متحػػرؾ كبػػوأمػػا لػػو انفتحػػت الػػالـ  اغباقػػة،

} قػػاؿ ربػػك، قػػاؿ رجػػالف { والسػػبب  :يف القػػرآف ف هنػػا تػػدغم وذلػػك كبػػو ردتالـ ) قػػاؿ ( حيػػث و 
 يف اإلدغاـ يرجع لكثرة دوراهنا يف القرآف.

لػػػػراء مفتوحػػػػة {، فػػػػ ف كانػػػػت ا  الـ، وذلػػػػك كبػػػػو } يػػػػدغم يف حػػػػرؼ الػػػػ الػػػػراءحػػػػرؼ  .14
، ر لًتكبوىػػػاػم، واغبميػػػػػػػػػػػػػر لعلكػػػػػيػواغبػػػرؼ السػػػابق ؽبػػػا سػػػاكناً امتنػػػع اإلدغػػػاـ وذلػػػك كبػػػو ) وافعلػػػوا اػب

{ ف هنػػػا   ، أمػػػا لػػػو انفتحػػػت الػػػراء بعػػػد متحػػػرؾ كبػػػو } ( ، األبػػػراَر لفػػػيالبْحػػػر لًتكبػػػوا

{ ف هنػػا تػػدغم، أو      أو انضػػمت الػراء بعػػد سػػاكن كبػو }  تػدغم،

 .{ ف هنا تدغم    ،  رت الراء بعد ساكن كبو } ػػسػػػانك

 كبػػو } إف دل تقػع بعػػد سػاكن  هنااؼبػػيم اؼبتحركػة عنػػد البػاء بعػد إسػػكا فػيزبُ حيػػث  :حػرؼ اؼبػيم .15

   ،    ،   فػػػػػ ف كػػػػػػاف مػػػػػػا قبػػػػػػل اؼبػػػػػػيم سػػػػػػاكناً امتنػػػػػػع إسػػػػػػكاهنا ،}
 ( فال تدغم. ، األرحاـِ بعُضُهموإخفاؤىا وذلك كبو ) إبراىيم بنيو

 ، وذلػػك كبػػو } سػػاكن النػػوفالػػالـ والػػراء إذا دل يكػػن قبػػل  حػػرفُت نبػػا حػػرؼ النػػوف يػػدغم يف .16

  ،    فػػ ف كػػاف مػػا قبػػل النػػوف سػػاكناً امتنػػع اإلدغػػاـ كبػػو ) ىبػػافوَف رهبػػم، أىن ،}

[ ف هنػػا تػػدغم يف الػػالـ أينمػػا وقعػػت   ( ، ويسػػتثٌت مػػن ذلػػك نػػوف ] ، ال يسػػتطيعوف ؽبػػميكػػوُف لػػو

 ثرة دوراهنا يف القرآف.{ والسبب يف اإلدغاـ يرجع لك   يف القرآف كبو } 
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 مبلحظات عامة على اإلدغاـ
 ودل يقػػع  ،فيهػػا ف نّػػو يػػدغم يف بػػاء ) البسػػملة ( هبػػوز إدغامػػو اً متحركػػ اً إذا كػػاف هنايػػة أي سػػورة حرفػػ

    }  إبػراىيم ورةػػػملة سػبسذلك إال يف موضعُت نبا: ] هناية الرعد مع 

     } ، { وهنايػػػػة إبػػػػراىيم مػػػػع بسػػػػملة سػػػػورة اغبجػػػػر 

        أمػػا كبػػو هنايػػة سػػورة التوبػػة مػػع بسػػملة ،] }

{ فػػػال إدغػػػاـ          سػػػورة يػػػونس } 
 فيها لسكوف ما قبل اؼبيم.

  وكػػػاف ىنػػػاؾ داعػػػي  -بوجػػػو عػػػدـ البسػػػملة  -إذا وصػػػلنا آخػػػر أي سػػػورة بػػػأوؿ السػػػورة الػػػيت تليهػػػا
لإلدغػػاـ، فيحصػػل اإلدغػػاـ، ودل يػػرد ذلػػك إال يف آخػػر سػػورة القػػدر مػػع أوؿ سػػورة البينػػة، وىػػو قولػػو 

{، حيػػػث يعتػػػرب ىػػػذا اؼبثػػػاؿ الوحيػػػد إذا كنػػػا نقػػػرأ بػػػنفس       ذل: }تعػػػا

    *تسلسػػػػػػل سػػػػػػور اؼبصػػػػػػحف، وإال ف نػػػػػػو يوجػػػػػػد حػػػػػػاالت أخػػػػػػرى، كبػػػػػػو } 

 .} 
 [  لتوسػط واإلشػباعالقصػر وا ] فيجوز يف حرؼ اؼبد مد أو لُت، كاف قبل اغبرؼ اؼبدغم حرؼ إذا

 {.    ،  }  كبو:وذلك حاؿ اإلدغاـ، 

  كبػووذلػك  ، سواء وصالً أو وقفػاً،ال يبنع اإلمالةالراء اؼبتطرفة اجملرورة إدغاـ { :  
 من آؿ عمراف. 191{ آية 

 ياإلتيػػاف بثلثػػأي  ) االخػػتالس - الػػرـو، و احملػػض اإلدغػػاـ :اغبػػرؼ األوؿ يف يف حػػاؿ اإلدغػػاـ هبػػوز 
 -حسػب حركػة األوؿ وذلػك  -، ( الشػفتُت بالضػم مػن دوف صػوت ؾر ربػ ) واإل ػاـ، - اغبركة (
    ،   ،    ،    ،}  :كبػػػػػػػػػػػػػػػو

  ،     أربػع صػور  طبػس صػور، إال يف{، وما سبق يف صبيػع القػرآف

 ، كبػػػو: اؼبػػػيم بالبػػػاء] أو  [  ، كبػػػو: اؼبػػػيم بػػػاؼبيم] حالػػػة التقػػػاء متفػػػق عليهػػػا وىػػػي: 

 ]  أو [كبػػػػو: البػػػاء بالبػػػػاء ،  ] البػػػاء أو [  :بػػػػاؼبيم، كبػػػػو  ،] 
الفػاء والصورة اػبامسة ـبتلف فيها، والراجح أهنا تلحق بالصور األربػع مػن حيػث اغبكػم، وىػي: ] 
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 ،النطبػػاؽ الشػػفتُتوذلػػك  يف الصػػور اػبمسػػة، 1إ ػػاـفػػال يكػػوف ىنػػاؾ  [  ، كبػػو: بالفػػاء
 :يف غَت الصور اػبمسةوذبوز األوجو التالية 

، واإل ػاـ، الػرـوففيػو: ودل يسػبقو حػرؼ مػد  اً ف اغبرؼ اؼبدغم فيما بعػده مضػموماإذا ك - أ
 {.    ، ، كبو } واإلدغاـ احملض

واإلدغػػاـ ، الػػرـوففيػػو: ودل يسػػبقو حػػرؼ مػد  مكسػػوراً إذا كػاف اغبػػرؼ اؼبػػدغم فيمػػا بعػده  - ب
 {.  ، كبو } احملض

، ففيػػو: اإلدغػػاـ احملػػضودل يسػػبقو حػػرؼ مػػد  مفتوحػػاً ف اغبػػرؼ اؼبػػدغم فيمػػا بعػػده إذا كػػا - ت
 {.  كبو } 

: سػبعة أوجػو ففيػو أو لػُت سػبقو حػرؼ مػدو  اً اف اغبرؼ اؼبػدغم فيمػا بعػده مضػمومإذا ك - ث
ط ػػػػػػمػػػػع القصػػػػر والتوس ماـػاإلشػػػػثالثػػػػة أوجػػػػو بو ، مػػػػع فػػػػك اإلدغػػػػاـ قلػػػػيالً  لرـووجػػػػو بػػػػا
كبػػو } وذلػػك ، مػػع القصػػر والتوسػػط واإلشػػباع اإلدغػػاـ احملػػضثالثػػة أوجػػو بو ، واإلشػػباع

  .} 
: أربعػػة أوجػػو ففيػػووسػػبقو حػػرؼ مػػد أو لػػُت  مكسػػوراً إذا كػػاف اغبػػرؼ اؼبػػدغم فيمػػا بعػػده  - ج

مػػع القصػػر والتوسػػط  اإلدغػػاـ احملػػضثالثػػة أوجػػو بو مػػع فػػك اإلدغػػاـ قلػػياًل،  لرـووجػػو بػػا
 {.  }  واإلشباع، وذلك كبو

 وىػػي: ثالثػػة أوجػػو ففيػػووسػػبقو حػػرؼ مػػد أو لػػُت  اً مفتوحػػإذا كػػاف اغبػػرؼ اؼبػػدغم فيمػػا بعػػده  - ح
 {.  مع القصر والتوسط واإلشباع، كبو }  اإلدغاـ احملض

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 وجد روم ول إشمام في الصور الخمسة، والذي أميل لو ىو جواز الروم.بعض العمماء قال: أنو ل ي 1
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 الساكنين التقاءحكم 
إذا   األوؿبشػػػػرطُت: وذلػػػػك ، األوؿ بالضػػػػموبػػػػرؾ السػػػػاكن  البصػػػػريفَّ إذا التقػػػػى سػػػػاكناف يف كلمتػػػػُت، فػػػػ      

 أَوْ  ) اكن األوؿػػػػف السو كػأف ي الثػاينالشرط و  ،هبمزة وصل تضم عند االبتداء هبا كانت الكلمة الثانية مبدوءة
 {. ، أُو اخرجوا} قُل ادعوا اهللَ أُو ادعوا الرضبن، أُو انقص (، كبو: ُقلْ  ) أو (

ثانيػػة مبػدوءة هبمػزة وصػػل تضػم عنػد االبتػػداء هبػا وكانػت الكلمػػة األوذل ووبػًتز فبػا سػبق مػػا إذا كانػت الكلمػة ال
غػػػػَت كلمػػػػيت ] قػػػػل، أو [ كبػػػػو: } فمػػػػِن اضػػػػطر {، } أِف اقتلػػػػوا أنفسػػػػكم {، } ؿبظػػػػوراً انظػػػػر {،  أو كػػػػاف 

 الساكن الثاين يف كلمة مبدوءة هبمزة وصل ال تضم عند االبتداء، كبو ) قِل الروح، أِف امشوا (.

 السبعةاأللفات  باب
 ثبتها وقفاً يف:أاأللف وصالً و  البصري حذؼ -: أوالً 

 { من قولو تعػاذل }: {      }آيػة ، 
 ف وقفاً.اوصالً ولو الوجهبفتح الالـ ، وىو خبالؼ حفص الذي قرأ اإلنسافمن  4

 :ىياأللفاظ  ألفاظ، وىذه ةثالث يفووقفاً  األلف وصالً  البصري حذؼ -: ثانياً 
1.  { مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاذل }:  {       

 .{ ، ىكذا } األحزابمن  11 ، آية{

2. {   }مػػػن قولػػػو تعػػػاذل: {        }آيػػػة ، 

 .{ ، ىكذا } األحزابمن  66

3.  { من قولو تعػاذل }: {       }67 ، آيػة 

 .{ ، ىكذا } األحزابمن 

وذلػػك يف {، ويقػػف عليػػو بػػاأللف،  {، بتنػػوين الػػداؿ ىكػػذا }  لفػػظ }  البصػػريقػػرأ  -ثالثػػاً :
   أربعة مواضع:

 من ىود. 68{ آية      }  .أ 

 من الفرقاف. 38{ آية     }  .ب 

 من العنكبوت. 38{ آية      }  .ج 

 من النجم. 51{ آية    }  .د 
 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ اللقاء)  
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 باب الفتح واإلمالة
مػن بػٍت سبػيم وبػٍت أسػد وقػيس و ..... غػَتىم، وكػاف  كثَت من قبائل العرب سبيل مثل عامة أىل قبد  كاف     

 من ىذه القبائل من تقـو ؽبجتو على الفتح مثل أىل اغبجاز من قريش وىوازف وثقيف وكنانة.
 الفتح: وىو فتح القارئ فمو باغبرؼ.

 اإلمالة: لغة التعويج، أو العدوُؿ إذل الشيء واإلقباُؿ عليو.
 :1الكسرة، وباأللف اليت بعدىا كبو الياء، وىي تنقسم إذل قسمُتاصطالحاً: ىي أف تنحو بالفتحة كبو 

 :وىي تكوف بُت األلف والياء سباماً، من غَت قلب خالص وال إشباع مفػرط، وتسػمى  إمالة كربى
 أيضاً باإلضجاع وىي اؼبرادة عند اإلطالؽ.

 :أف تنحػػػو  وىػػػي النطػػػق بػػػاغبرؼ بػػػُت الفػػػتح الطبيعػػػي واإلمالػػػة احملضػػػة، وىػػػي أيضػػػاً  إمالػػػة صػػػغرى
بالفتحة كبػو الكسػرة مػع بقػاء الفػم يف وضػعو الطبيعػي، أي دوف أف ينحػدر بالفتحػة كبػو الكسػر 

 اػبالص، ويطلق عليها: التقليل، أو: بُت بُت أي بُت األلف واإلمالة الكربى.

ؿ مػػن ، واالكبػػدار أخػػف علػػى اللسػػاف مػػن االرتفػػاع، فلهػػذا أمػػا2فاللسػػاف يرتفػػع بػػالفتح وينحػػدر باإلمالػػة     
 أماؿ، وأما من فتح فقد راعى أف الفتح أمنت أو ىو األصل.

يف كتابو النشر، وىو يصل سػنده إذل عبػد اهلل بػن  -رضبو اهلل  -الذي يذكره اإلماـ ابن اعبزري  3ففي اغبديث
عندما كاف يقرأ عنده رجػل سػورة طػو، ودل يكسػر ] أي يُبِػل [ اغبػروؼ اؼبقطعػة يف بػدايتها، فقرأىػا  مسعود 

  (ابن مسعود    مثَّ قاؿ: واهلل ىكذا علمٍت رسوؿ اهلل  -ثالث مرات  -(، وأماؿ الطاء واؽباء. 
وقػػد اخَتلػػف أىػػل اللغػػة، ىػػل الفػػتح ىػػو األصػػل أـ اإلمالػػة؟، والػػراجح أف الفػػتح ىػػو األصػػل ألف اإلمالػػة      

لفػتح، قػاؿ ابػن القاصػح يف شػرحو غبػرز ربتاج إذل سبب خبالؼ الفتح فال وبتاج إذل سبب، فاإلمالة فػرع مػن ا
 األماين: إفَّ كل ما يباؿ هبوز فتحو وليس كل ما يُفتح هبوز إمالتو.

                                                 
 /أو2 ومشكاةت وكالىما، والربا، والنار، كالناس، بعدية: أو قْبمية المفظ في موجودة / كسرة1: ثمانية اإلمالة أسباب 1

/ 3، المرفوع الضمير ابي اتصل إذا منيا تكسر الفاء  ن وزادت وشاء، وجاء، طاب،: نحو ا حوال بعض في عارضة
 تشبيو / أو5، رمي: نحو عنيا انقالب / أو4، إمالة يسمي قد الترقي  فإن ضير، ل: نحو المفظ في موجودة ياء أو

 إمالة جاوره ما / أو7، وعيسى موسى،: نحو الياء عن المنقمب أشبو بما تشبيو / أو6، التأنيث كألح عنيا: بالنقالب
 رسمت ا لح تكون / أو8، رأى وراء، ،نأى نون إمالة وكذا، ا ولى ألفيا أعني تراءى: ونح إمالة  جل إمالة وتسمى

ن ياء  في محمد: اإلضاءة ياء. انظر: الضباع، عمى أو كسرة شي ين إلى ترج  وكميا، كضحى الواو أصميا كان وا 
 .29ىم (، ص1420اث، ا زىرية لمتر  القراءة، تحقي / محمد خمح الحسيني، ) القاىرة، المكتبة أصول بيان

النحدار ىنا: نسبة لإلمالة، ففي إمالة نحو ) ط ى ( المسان مرتف ، ولكنو منحدر قمياًل عن الفتح عند حفص ومن  2
 وافقو.

 حديث غريب. 3
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 األلف                                                         
                          اإلمالة الكربى                                       

                                                                                                                
 الياء                                                                                              

اليػاُء، أو التنبيػو علػى قلبهػا إذل اليػاء يف موضػٍع  والغرض من اإلمالػة أو التقليػل: اإلعػالـُ بػأف أصػَل األلػفِ      
 أو مشاكلتها للكسر اجملاور ؽبا.معُت 

 
واؼبقصػود بػذوات اليػاء كػل  ،ىػو ذوات اليػاء غالبػاً عنػد مػن لػو ىػذا البػاب مػن القػراء والذي يبػاؿ أو يقلػل     

 ، أو كتبػػت علػػى ىي ػػة يػػاء –وال يكػػوف ذلػػك إال يف األظبػػاء واألفعػػاؿ  –ألػػف أصػػلية متطرفػػة منقلبػػة عػػن يػػاء 
، واحًتزنػػا بػػاأللف األصػػلية لتخػػرج األلػػف الزائػػدة كبػػو ) قػػائم (، وبػػاأللف اؼبتطرفػػة لتخػػرج األلػػف كبػػو ) بلػػى (

وبػػاأللف اؼبنقلبػػػة عػػن يػػاء لتخػػرج األلػػف اؼبنقلبػػػة عػػن واو كبػػو ) قبػػا ( واؼبنقلبػػة عػػػن  ،اؼبتوسػػطة كبػػو ) مبػػارؽ (
 ُت كبو ) ىبافا (.تنوين كبو ) عوجاً ( وألف االثن

يف األظباء؟ واعبواب ىػو: بػأف نػأيت بػاؼبثٌت مػن االسػم فمػثالً  لسؤاؿ ىنا كيف نعرؼ أف أصلها ياءٌ ولكن ا     
 ) اؽبدى (، اؼبثٌت منها ) اؽبدياف (، ف ف األلف قلبت عند التثنية ياًء فتكوف منقلبة عن ياء.

( فمػػػػثالً يف الفعػػػػل ) اشػػػػًتى (، أقػػػػوؿ )  -اؼبػػػػتكلم ضػػػػمَت  -أمػػػػا يف األفعػػػػاؿ فانسػػػػب الفعػػػػل رل ) أنػػػػا      
 اشًتيُت (، إذاً األلف يف الفعل اشًتى قلبت عند نسبتها إذل ضمَت اؼبتكلم إذل ياء فتكوف منقلبة عن ياء.

ال إمالػػة وال تقليػػل عبميػػع القػػراء يف ثػػالث عشػػرة كلمػػة وقعػػت يف القػػرآف الكػػرًن أصػػل األلػػف فيهػػا  مبلحظػػة:
 :1إلماـ اؼبتورل يف قولوواو، وقد صبعها ا

 وردخبل وعبل  منكمزكى  ماسنا      أحدالصفا أبػا  إففا ػػػػػػعصا ش
 جػػمػػػػػيػػػػػػػػػػػػػعاً بػواٍو ال سباُؿ لدى أحد          بدا ودنا دعا قل مععفا ونجا                

                                                 
1

لو طبقنا القاعدة عمى ا سماء الخمس ا ولى من البيت ا ول سنقول: ] عصا [ ستصبح ] عصوان [، ] شفا [ من  
ى: ؤ شفا جرح ىار   فستصبح ] شفوان [، ] صفا [ فستصبح ] صفوان [، ] أبا [ فستصبح ] أبوان [، ] سنا قولو تعال

 [ من قولو تعالى: ؤ سنا برقو   فستصبح ] سنوان [.
أما الكممات الثمانية المتبقية فيي أفعال وتكون كما يمي: ] زكى [ ستصبح ] زكوت [، ] خال [ من قولو تعالى: ؤ خال 

بعضيم، عال في ا رض   فستصبح ] عموت [، ]  لعالو   فستصبح ] خموت [، ] عال [ نحو قولو تعالى: ؤ  بعضيم
عفا [ فستصبح ] عفوت [، ] نجا [ من قولو تعالى: ؤ نجا منيم   فستصبح ] نجوت [، ] بدا [ من قولو تعالى: ؤ بدا 

 قولو تعالى: ؤ دعا ربو   فستصبح ] دعوت [. ليم   فستصبح ] بدوت [، ] دنا [ فستصبح ] دنوت [، ] دعا [ من
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( فلػيس       و )من األبػوة كبػ ما كافاؼبقصود يف البيت األوؿ من لفظ ) أبا ( ىو      

    كبػو ) مالة عنػد أصػحاب اإلمالػة،كوف فيها اإلتمن أبيُت ف (أبا)التقليل، أما اإلمالة أو فيها 

    .) 
 

 الكبرى عمرو البصري في اإلمالة مذىب أبي
  كػػػل ألػػػف وقعػػػت قبػػػل راء متطرفػػػة مكسػػػورة كسػػػراً أصػػػلياً، كبػػػو: )   اإلمالػػػة الكػػػربى يفللبصػػػري

الػػداِر، مػػن ديػػارِىم، األبػػراِر، القػػراِر، النػػاِر (، فخػػرج بقولنػػا ) راء متطرفػػة (، األلػػف الواقعػػة قبػػل 
 فأصػل  سبػارِ  " مبارِؽ، فػال سبػاِر فػيهم، اعبػوار اؼبنشػ ات، اغبػواريُت "راء مكسورة متوسطة، كبو 

وىػػي  –ىػػو سبػػاري ولكػػن اليػػاء حػػذفت ىنػػا للجػػـز بػػال الناىيػػة، وأصػػل اعبػػواِر ىػػو ) اعبػػواري ( 
اسم منقوص على وزف فواعل حذفت منو الياء بسبب التخفيػف يف موضػع الشػورى، واللتقػاء 

فػػ ف يػػاء النسػػبة يف كلمػػة حػػوارّي  "اغبػػواريُت"، وأمػػا –السػػاكنُت يف موضػػعي الػػرضبن والتكػػوير 
عن الطرؼ وؽبذا انتقل اإلعراب إليها، وخرج بقولنا ) مكسورة كسراً أصػلياً ( الػراء  أزالت الراء

 ، وإمبا كسرت ؼبناسبة الياء.ؾبرورة لفظاً مرفوعة ؿبالً فالراء ىنا  "من أنصاري " كبو 
   :فقد فتحهما موضعين إال

 .36يف موضعُت من سورة النساء يف اآلية  رد( وقد و  واعبارِ )  - أ

 .[ 131[ و ] الشعراء: آية  22يف موضعُت نبا ] اؼبائدة: آية  ردد و وق ( جبارين)  - ب

 وكبػو كبػو ) الػر (،  ( من حروؼ فواتح السور الراء واؽباء ) يفحر  للبصري اإلمالة الكربى يف  (
 .فاربة طو 1، وكبو ) طو (كهيعص ( فاربة مرًن

 أي سػواء فمػا َكػاَف حاؽبػاكيفتحة اؽبمزة واأللف يف كلمة ) رأى (   للبصري اإلمالة الكربى يف ،
أمػػا اتصػلت بضػػمَت أـ ال كبػو } رأى كوكبػػاً، أف رآه اسػتغٌت، رآىػػا هتتػز، رآؾ الػػذين كفػروا {، 

كبػو ) رأى الشػػمس، رأى القمػػر، فػػال سبػػاؿ  أو متصػػل هبػا منفصػل عنهػػا إذا وقعػت قبػػل سػػاكن
إال فػال سبػاؿ  مفصػوالً  اً رأى الذين كفروا، رأهتػم، رأوؾ، رأوىػم { مػع االنتبػاه أنػو إذا كػاف سػاكن

 أما وصالً فقرأىا بالفتح كحفص. لدى الوقف عليها
                                                 

باعتبار كونو حرفًا كم )ىا( من  - )ىا( من طو -أمال ىذا الموض   البصريذكر صاحب البدور الزاىرة: أن  1
 البصري)كييعص( أول مريم، ل باعتبار كون )طو( رأس آية، فإنو ل يعده كذلك  نو معدود عند الكوفي فقط، و 

، والدليل عمى إمالتو لم )طو( باعتبار كونو حرفًا ل باعتبار كونو رأس آية أنو أمالو إمالة كبرى، صريبيعتبر العدد ال
]عبد الفتاح القاضي: البدور الزاىرة في  فمو كانت إمالتو لو باعتبار كونو رأس آية لقمميا كما ىو مذىبو في رءوس اري.

 .[253ىم (، ص1429، 1رة، ) القاىرة، دار السالم لمطباعة والنشر، جالقراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والد
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  ،للبصػػػػػري اإلمالػػػػػة الكػػػػػربى يف كػػػػػل ألػػػػػف مػػػػػن ذوات اليػػػػػاء وقعػػػػػت بعػػػػػد راء، كبػػػػػو: ) أخػػػػػرى
النصػػارى، اشػػًتى، تػػرى، القػػرى، ؾُبراىػػا، سػػكارى، أُسػػارى ( ، وتسػػمى ذات الػػراء، واختلػػف 

مػن يوسػف ففيهػا ثالثػة أوجػو وىػي  19{ آيػة  1 ػبشرَايَ يػػػػٰػػعنو يف موضع واحد فقط، ىػو: } 
 مرتبة كما يلي: الفتح أو اإلمالة أو التقليل.

 وتػػرى كبػػو } وتػػرى اؼبالئكػػة، َذا وقعػػت ذات الػػراء قبػػل سػػاكن إِ يف حػػاؿ مػػا  اخػػتص السوسػػي
وقالػػػػت ، بالكػػػػربى اذىػػػػ، القػػػػرى الػػػػيت، ذكػػػػرى الػػػػدار، فػػػػًتى الػػػػودؽ، أرى اؽبدىػػػػد، اجملػػػػرمُت

{ ففػػػي حػػػاؿ الوقػػػف فػػػ ف السوسػػػي يبيلهػػػا إمالػػػة كػػػربى أمػػػا وصػػػالً فيكػػػوف  اؼبسػػػيحالنصػػػارى 
واإلمالػة، وذلػك مػا دل يقػع بعػدىا لفػظ جاللػة، فػ ف  -وىو اؼبقدـ  -للسوسي وجهاف: الفتح 
ففػػي  2{ ، وسػػَتى اهللُ، فسػػَتى اهللُ } نػػرى اهللَ  حيػػث ورد ذلػػك يف:وقػػع بعػػدىا لفػػظ اعباللػػة 

 /1لهػػػا إمالػػػة كػػػربى أمػػػا وصػػػالً فيكػػػوف للسوسػػػي ثالثػػػة أوجػػػو: حػػػاؿ الوقػػػف فػػػ ف السوسػػػي يبي
 ، وذلػك نظػراً للصػل،إمالػة الػراء مػع تفخػيم لفػظ اعباللػة /2الفتح ) كحفص ( وىػو اؼبقػدـ، 

 ، وذلك نظراً لإلمالة.إمالة الراء مع ترقيق لفظ اعباللة /3
 

 (تقليلالاإلمالة الصغرى ) عمرو البصري في يمذىب أب
  مثلثػة  «فعلػى »  وذلك يف فة،رة أو معرَّ سواء كانت منكَّ  ألف تأنيث مقصورةكل   البصريقلل

] ُحسػػػٌت، الُقػػػرل، قَتلػػػى، تَقػػػوى، ِسػػػيماىم، ِضػػػيزى [  ( كبػػػو فُعلػػػى، َفعلػػػى، ِفعلػػػى أي )الفػػػاء 
 ن ذلك كبو ] ُموسى، عيسى، وبِت [.م دَّ وعُ 

 (. ، بشرىكبو ) ذكرى ىاإلمالة الكرب  هاي؛ فلو فف الكلمِة واقعة بعد راءكانت أل ِإَذا ويستثٌت ما 

علػػى وزف فُعلػػى عػػددىا عشػػروف كلمػػة وىػػي: ] أُنثػػى، الػػدنيا، وردت الػػيت كلمػػات القػػرآف   مبلحظػػة:
قػرل،  الوسػطى، القصػوى، والعػزى، الػوثقى، اغبسػٌت، األوذل، السػفلى، العليػا، الرؤيػا، طػول، اؼبثلػى، 

سػػواًء أكانػػت ىػػذه الكلمػػات معرفّػػة أـ منكػػرة؛  السػػوأى، زلفػػى، وسػػقياىا، الرجعػػى، عقػػ ، موسػػى [
كلمػة وىػي: ] والسَّػلوى، الػَمػػوتى،   ةأما الكلمات اليت يف القرآف على وزف َفعلى فعددىا إحدى عشر 

، وبػِت [؛ أمػػا الكلمػات الػػيت يف اىػػاطغو بعػػواىم، شػىت، صػرعى، التقػوى، النجػوى، القتلػػى، مرضػى، د
 وىي: ] سيماىم، إحدى، ضيزى، عيسى [. تأربع كلماالقرآف على وزف ِفعلى فعددىا 

                                                 
 قرأ البصري ىذا الموض  بإثبات ألح بعد الراء، وبعدىا ياء مفتوحة وصاًل. 1
 من التوبة، أما موض  )فسيرى ا( 94موض  )وسيرى ا( آية ورد من البقرة، و  55موض  )نرى ا( في آية ورد  2

 من التوبة. 105آية  فورد في
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  اغباء من } حم { يف سورىا السبع. البصريقلل 
 حيػػث، مػػن ذوات اليػػاء الكلمػػات األخػػَتة مػػن آياهتػػاالبصػػري  يقلػػل ىنػػاؾ إحػػدى عشػػرة سػػورة 

 .أـ ال [فعلى] سواء أكانت على وزفِ يقللها 

 واستثٍت من ذلك:
 .يبيلو إمالة كربى فعل ) رأى ( ف ف البصري - أ

 ، ف ف البصري يبيلها إمالة كربى.ةوات الراء من السور اإلحدى عشر ذ - ب
 

 -ىي: ةوالسور اإلحدى عشر 
: عبس 6 : النازعات 5 : القيامة 4 : اؼبعارج 3 : النجم 2 : طو 1               

 : العلق .11 : الضحى 11       : الليل 9 : الشمس 8 : األعلى 7    
 

 -تنبيو:
ز مػػا ىػػو رأس آيػػة مػػن غػػَته، ليقلػػل مػػا ىػػو رأس آيػػة ويفػػتح غػػَته، ولػػيعلم ال بػػد للقػػارئ مػػن سبييػػ

أنو ال خالؼ بػُت أىػل العػد القػرآين يف الفواصػل اؼبمالػة مػن ىػذه اإلحػدى عشػرة سػورة إال يف 
 :فيما يليإال يف  قراءة اإلماـ البصريتسع آيات، لكن ال تظهر شبرة ىذا اػبالؼ يف 

        ) ىػػػػػػػدًى ( مػػػػػػػن قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاذل: } -أ:  

       }-  مػػن طػػو وذلػػك حسػػب العػػد الكػػويف  123آيػػة
وىػػػو  البصػػػري، إذاً فهػػػي تعتػػػرب رأس آيػػػة علػػػى العػػػد - حسػػػب العػػػد البصػػػري 121وىػػػي آيػػػة 
، وليست برأس آية علػى العػد الكػويف اؼبعتمػد يف روايػة حفػص، البصريقراءة اإلماـ اؼبعتمد يف 

 بال خالؼ. للبصريوعليو يلـز فيها التقليل 

        ) طغػػػػى ( مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاذل: }  -ب:

، وعليػو 1تلػف فيهػا عنػد البصػريوـبمن النازعات، وىي رأس آية على العد الكػويف  37{ آية 
 .، والراجح بل والقوي يف ذلك ىو التقليلفيها التقليل خبلف عنو فللبصري

                                                 
ن اإلممام البصمري يعتممد العمد البصمري، وبمذلك إسبب الخالح ىو: اختالح العمماء في عد اري القرآني، حيمث قيمل  1

ن البصري يتب  العمد الممدني ا ول إيعتبر ىذا الموض  ىو رأس آية وبالتالي ففيو التقميل فقط، وىذا ىو الراجحت وقيل 
 لك لم يقممو البعض.وبذلك فيذا الموض  ليس برأس آيو ولذ
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مػػػػػػن طػػػػػػو، علػػػػػػى  88{ آيػػػػػػة       يف قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل: }  مبلحظػػػػػػة:
ة أـ لفظ )فنسي(، وعلى كل األحػواؿ فػ ف لفػظ خالؼ عند اإلماـ البصري، ىل لفظ )موسى( ىي رأس اآلي

فيكػوف التقليػل مػن الػذي ىبتلػف، فػ ذا كػاف لفػظ )موسػى( رأس آيػة ىػو )موسى( مقلل، ولكن سػبب التقليػل 
أجػػل ذلػػك، وإذا دل يكػػن ىػػذا اللفػػظ رأس آيػػة فيكػػوف التقليػػل بسػػبب أنػػو ملحػػق بالكلمػػات الػػيت علػػى وزف ] 

 فعلى [.
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 يف إمالة كلمات ـبصوصة بصريالب مذى
سػػػورة مػػػن  72ي إمالػػػة كػػػربى األلػػػف يف كلمػػػة ) أعمػػػى ( اؼبوضػػػع األوؿ يف آيػػػة بصػػػر أمػػػاؿ ال (1

 [.        اإلسراء ]

 ،التوبػػةمػػن  119( آيػػة   يف كلمػػة ) وصػػالً ووقفػػاً  إمالػػة كػػربى األلػػف البصػػريأمػػاؿ  (2
 .يف اغبالتُت وال ىبفى ترقيق الراء

 .وردتحيث  (  إمالة كربى كلمة ) البصريأماؿ  (3

معرفػة أو كانػت ( اؼبنصػوبة واجملػرورة سػواء    إمالػة كػربى كلمػة ) البصػريأماؿ  (4
 نكرة.

 .اردتحيث و  (   ، إمالة كربى فتحة الراء واأللف يف ) البصريأماؿ  (5

 { حيث وردت. }  كلمة  لف يفاأل البصري قلل (6

واإلمالػة الكػربى  -وىػو اؼبقػدـ  -الفػتح  مػن اؼبؤمنػوف، 44{ آيػة  يف لفظ }  للبصري (7
 وذلك وقفاً، أما وصالً فال إمالة فيها ألهنا منونة.

 كلمة } -وقفاً  -البصري خبلٍف عنو قلل  (8
 .الكهفمن  33{ آية  1

 .وردت{ اجملرورة حيث  }  يف كلمة لفاألأماؿ الدوري إمالة كربى  (9

مػػػن  28مػػن ىػػػود، وآيػػة  72مػػػن اؼبائػػدة، وآيػػػة  31{، آيػػة  قلػػل الػػدوري لفػػػظ }  (10
 الفرقاف.

 من الزمر. 56{ آية  قلل الدوري لفظ }  (11

 .، أينما ورد{ االستفهامية وري لفظ } قلل الد (12

مػػن يوسػػف، والوجػػو اآلخػػر للػػدوري  84{ آيػػة  قلػػل الػػدوري خبلػػف عنػػو لفػػظ }  (13
 الفتح وىو اؼبقدـ يف األداء.

 
 

                                                 
 وبناًء عمى ذلك قممت، وقيل لمتثنية فال تقميل فييا. -كإحدى  -حيث اختمح في ألفيا فقيل لمتأنيث  1
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 للبصريتنبيهات يف اإلمالة 
اكنُت إذا وقف القارئ على ألف مقللػة أو فبالػة قػد سػقطت وصػالً للػتخلص مػن التقػاء السػ - أ

 ، كبو:–حسب حالتها  –ف نو يقف عليها بالتقليل أو باإلمالة 

 بن مرًن (، ) ذكرى الدار (ٱ) موسى الكتاب (، ) عيسى  

يف الوصػػػل بسػػػبب  سبػػػاؿاأللػػػف الػػػيت  إمالػػػةال يبنػػػع اإلسػػػكاف الػػػذي يعػػػرض يف الوقػػػف مػػػن  - ب
ىا فػ ف زاؿ ىػذا يف الوصػل ألجػل كسػر الػراء بعػد ميلتأُ الكسر، كبو: ) الداِر ( ف ف األلف 

لكونػػو عارضػػاً، مػػع  مالػػةالكسػػر عنػػد الوقػػف عليهػػا بالسػػكوف فػػ ف ىػػذا السػػكوف ال يبنػػع اإل
 األلف. إمالةاألخذ بعُت االعتبار ترقيق الراء وقفاً بسبب 

 ال تقلل كبو كلمة ) مضاري ( ألف الراء الساكنة فصلت بُت الراء اؼبكسورة واأللف. - ت

و وإف كػػػاف ظػػػاىر األمػػػر أهنػػا علػػػى وزف فعلػػػى، إال أف اؼبػػػيم ال تقليػػل يف كلمػػػة ) مثػػػوى ( ألنػػ - ث
 زائدة، فالكلمة من الفعل ثوى.

مػػػن  3، وقػػػد وقػػػع ىػػػذا اللفػػػظ يف: آيػػػة ال تقليػػػل يف كلمػػػة ) مثػػػٌت ( ألهنػػػا علػػػى وزف مفعػػػل - ج
آيػة  {     }  قولو تعاذل:من سبأ، و  46آية  النساء، و

 .من فاطر 1

آيػة  {   كبػو قولػو تعػاذل: } ال تقليل يف كلمة ) أوذل ( ألهنا علػى وزف أفعػل،  - ح
 فػال العلمػاء صبهور رأى على أفعل"أوذل" وزنو : 1قاؿ صاحب البدور الزاىرة، ؿبػمدمن  21

 .األداء وأىل ماءالعل من كثَت للبصري فيو التقليل منع على نص وقد للبصري، فيو تقليل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
القاضي، عبد الفتاح: البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، ) القاىرة، دار السالم  1

 .178ص ىم (،1429، 2لمطباعة والنشر، ج
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 مرسـو الخطباب 
 -تاء التأنيث اؼبفتوحة ) اؼببسوطة ( : -أواًل :
 13وردت يف الوقػف عليهػا باؽبػاء، وقػد  البصػريإذا ُكتبت تاء اؼبؤنث اؼبفػردة بالتػاء اؼبفتوحػة فيجػب عنػد      

 :1وذلك كبو لفظة، توزعت على واحد وأربعُت موضعاً،
 ت، لعنت، رضبت، نعمت () فطرت، ُسنت، امرأ

 ، و} 2{ حيث وردت }  وقف البصري على األلفاظ الستة التالية بالتاء، وىي: -مبلحظة:

  3من النمل 61{ آية { و ،   آية }و من ص، 3  {
و } ، 5{ حيثما وردت 4

  من اؼبؤمنوف، و  36{ معاً آية {  آية }من النجم 19. 

 :فقاؿاأللفاظ الستة السابقة  شرحو على اؼبقدمة اعبزرية م اؼبال القارئ يفنظّ وقد 
 وياأبت وذات مع ىيهات  والبلَت مع الت كذا مرضات  

 

لػػو كبػػو قو لفػػظ } وكػػأين { أينمػػا ورد يف القػػرآف،  علػػى اليػػاء مػػن اضػػطراراً أو اختبػػاراً  البصػػريوقػػف  -اً :ثانيػػ
الوقػػف علػػى اليػػاء أف  وعلػػةكػػأيّْ {، و ىكػػذا } مػػن آؿ عمػػراف،  146آيػػة  {   تعػػاذل: } 

، فوقػف أبػو عمػرو ، مث دخل عليها الكاؼ للتشبيو فهي منونػة ؾبػرورة ،( بتنوين أيٍّ  أصل الكلمة ) مثػل كعلػيٍّ
 .نوناً على لفظ الوصل ا كتبت يف اؼبصحفحبذؼ التنوين؛ ألف التنوين وبذؼ وقفاً، وإمب[ أي  ] على

 
                                                 

 في نياية ا صول. 2لمفا دة، انظر ممح  رقم  1

 بالتاء عمييا تحريم، حيث أّن الوقوحمن ال 1آية و  ،النساءمن  114آية و  ،البقرةمن  265+  207آية وردت في:  2
 بين الفر  أرادوا أنيم وحجتيم بالياء ؤمرضاه  وقفوا عمييا وقفوا إذا بالتاء، والباقون طمحت ىذا يقولون لمعرب ل ة ىي
وذىبت ، )القماش،  ؤقامت بالفعل والمتصمة ؤنعمة  بالسم فالمتصمة بالفعل، المتصمة والتاء بالسم المتصمة التاء

من البقرة،  207بالعباد[، آية  رءوح وا ا مرضات ابت اء نفسو يشري من الناس عند تفسير قولو تعالى: ]ومن
 بتصرح بسيط.

 بالتاء. البصريعميو أيضًا : ؤذات ليب ، فيقح أما غير ىذا الموض  نحو 3
 ووقح المحذوفة الياء عمى الكسر ليدل وكسرت التأنيث تاء عنيا وعوض الياء، فحذفت أبي[ ]يا أصميا أبت : ؤيا 4

 عطفيا من لممذكورين( أبت يا) في الياء عممت(: 63ص ، 2ج) النشر طيبة شرح في النويري بالتاءت قال عمييا
 .كتبيا لعدم المفظ، من ل الياء عمى

من  102آية و  ،قصصمن ال 26آية و  ،مريممن  45+44+43+42آية و  ،يوسحمن  100+  4آية وردت في:  5
 صافات.ال
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مػػن قولػو تعػػاذل: } اضػػطراراً أو اختبػاراً علػػى الكػاؼ مػػن لفظػي } ويكػػأف، ويكأنػو {  البصػري وقػػف -اً :لثػثا
             

             }  مػػػػن  82آيػػػػة
 بػ } ويكأف، ويكأنو {. وعند االبتداء هبما يبتدئ القارئ } ويْك {، القصص، ىكذا

 

{   }  الػػثالث: هابػػألف بعػػد اؽبػػاء علػػى كلمػػة ] أيضػػو [ يف مواضػػع البصػػري وقػػف -اً :رابعػػ

مػػػن الػػػرضبن،   31{ آيػػػة   مػػػن الزخػػػرؼ، }  49{ آيػػػة   مػػػن النػػػور، }  31آيػػػة 
 (. أيها كما ىو اغباؿ يف سائر كلمات )
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 اب ياءات اإلضافةب
ىػػػي يػػػاء تسػػػتخدمها العػػػرب للتعبػػػَت عػػػن اؼبػػػتكلم اؼبفػػػرد كبػػػو ) كتػػػايب (، وىػػػي زائػػػدة عػػػن بنيػػػة  -يػػػاء اإلضػػػافة:

الكلمػػة، فخػػرج بقولنػػا ] زائػػدة [ اليػػاء األصػػلية كبػػو ) يهػػدي، سػػآوي (، وخػػرج بقولنػػا ] اؼبفػػرد [ اليػػاء الدالػػة 
ع اؼبػذكر السػادل، وخػرج بقولنػا ] للتعبػَت عػن اؼبػتكلم [ يػاء على غَت اؼبفرد كبو ) حاضري ( فهػي دالػة علػى صبػ

 اؼبؤنث اؼبخاطب كبو ) فكلي واشريب (.
 وياء اإلضافة تدخل على األظباء، واألفعاؿ، واغبروؼ، كبو: ) سبيلي، ذروين، ف ين (.

كبػو ) ذكػري (  من النمػل، ومػع االسػم ؾبػرورة احملػل، 19فتكوف مع الفعل منصوبة احملل، كبو: ) أوزعٍت ( آية 
مػػن  15مػػن طػػو، ومػع اغبػػرؼ منصػػوبة احملػػل ] إذا جػاءت مػػع إّف وأخواهتػػا [، كبػو ) إين أخػػاؼ ( آيػػة  14آيػة 

 من الكافروف. 6األنعاـ، وؾبرورة احملل كبو ) ورل دين ( آية 
 وعالمتها صحة إحالؿ الكاؼ أو اؽباء ؿبلها، فتقوؿ يف كبو )) فطرين (( فطرؾ و فطره.

 أحياناً تسكنها وأحياناً تفتحها. والعرب كانت
 القػػرآف ىػػو ّف اإلسػػكاف ىػػو األصػػل ألهنػػا مبنيػػة واألصػػل يف البنػػاء السػػكوف، كمػػا أّف األكثػػر يفوقػػد قيػػل إ     

، أي أف اإلسػػكاف أصػػل والفػػتح أصػػل، ألنػػو اسػػم، واالسػػم الػػذي ثػػافٍ ّف الفػػتح أصػػٌل السػػكوف، والػػبعض قػػاؿ إ
 للتخفيف، ولكن الرأي األوؿ أقوى. كة، وكانت فتحتومرفوع يُقوى باغبر يكوف حرفاً غَت 

 ياء جاءت على ثالثة أقساـ: 876ولقد ورد منها يف القرآف 
 566مػػن البقػػرة، وصبلتهػػا  31األكثػػر، كبػػو ) إين جاعػػل ( آيػػة  يمػػا اتفػػق القػػراء علػػى إسػػكاهنا وىػػ - أ

 ياًء.

 ياًء. 98اف، وصبلتها من آؿ عمر  41ما اتفق القراء على فتحها، كبو ) بلغٍت الكرب ( آية  - ب

يػػاء وتػػأيت علػػى  212مػػا اختلػػف القػػراء فيهػػا بػػُت الفػػتح واإلسػػكاف وقػػد وردت يف القػػرآف الكػػرًن يف  - ت
 ستة أقساـ بالنسبة ؼبا بعدىا.

 

 أقساـ ياءات اإلضافة
 يأيت بعد ياء اإلضافة

 
 ليس بعدىا     نبزة وصل      نبزة وصل     نبزة قطع     نبزة قطع     نبزة قطع      
 مكسورة          مضمومة     يف ) أؿ ( التعريف      مفردة             نبزة     مفتوحة      

 ياًء ( 31ياءات (       )  7ياًء (       )  14ياءات (     )  11ياًء (      )  52ياًء (      )  99)     
 ريد        ريب الذي وبيي        قومَي ازبذوين          وطهر بييتإين أعلم ما ال         من أنصاري           إين أ  

 تعلموف              إذل اهلل                                                                             للطائفُت       
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 يف ياءات اإلضافة بصريالمذىب 
  أو مكسػورة أو نبػزة وصػل سػواء مقرونػة ) بػاؿ  فتوحػةكل ياء إضافة تلتها نبزة قطع م بصرياليفتح

 ما استثٍت لو.إال ( أـ ال، أو أي حرؼ آخر، 

 إين أُريد (. يف كل القرءاف كبو ) ل ياء إضافة تلتها نبزة قطع مضمومةك بصريال يسكن 
 

 ياءات الزوائدباب 
 لف، وىػي إمػا الـ الكلمػة ) فعػىي كػل يػاء متطرفػة تثبػت يف الػتالوة زيػادة علػى رسػم اؼبصػح -الياء الزائدة: 

 ےإذا دعػػػػػاف ے} أجيػػػػػب دعػػػػػوة الػػػػػداع -اغبػػػػػروؼ، كبػػػػػو: دوف(، أو يػػػػػاء اؼبػػػػػتكلم وتقػػػػػع يف األظبػػػػػاء واألفعػػػػػاؿ 
 فليستجيبوا رل {.

 أثبتها، وعند من دل يثبتها ال تعترب زائدة.عند من  زائدة فهي
 وقد أشار إليها اإلماـ الشاطيب بقولو:

 أَلْف ُكنَّ َعْن َخطّْ الَمَصاِحِف َمْعزالَ                اٍت ُتَسّمى َزَوائَِداَوُدوَنَك يَاءَ            
 وىي تكوف يف آخر الكلمات ولكن ال تكتب موصولة مع الكلمات، بل تُذيَّل هبا وترسم يف طرفها .

 والياءات قسماف:
 (. ، أكرمٍتما ىو زائد عن الكلمة، كبو ) نكَتي، وعيدي .1

 (. ، يسرياؼبنادي ما ىو أصلي، كبو ) .2

 
 

 ياءات الزوائديف  البصري مذىب
 يػػاءات الزوائػػد لفظػػاً عنػػد الوصػػل، وإذا وقػػف عليهػػا حػػذفها، ووقػػف علػػى اغبػػرؼ الػػذي قبلهػػا، البصػػرييثبػػت 

 وقفاً (                  ) أسبدونن (   )  -كبو: يف الفرشوسُيذكر ذلك 
 

 -يف ياءات الزوائد : ريللبصكلمات ـبصوصة 
 اليػاء البصػري أسػقط من الفجػر فقػد 15،16آية [ تعاذل: ] ريب أكرمن وأما [، ] أىانن كال  يف قولو 

 ولو يف الوصل وجهاف: اً فيهما وقف

 اؼبقدـ.اغبذؼ وىو  .1

 .اإلثبات .2
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 ب ثبػػات يػػاء مفتوحػػة وصػػالً  أي: كحفػػص  مػػن النمػػل، 36 آيػػة {فمػػا آتػػاين اهلل  }يػػاء  البصػػري قػػرأ، 
 .ووقفاً وجهاف اإلثبات واغبذؼ

 يػػاء سػاكنة ب ثبػػاتمػن الزخػرؼ،  68} يػا عبػػاد ال خػوٌؼ علػيكم { آيػة  :قػرأ البصػري قولػو تعػاذل 
 .الكويف اؼبصحف يف ؿبذوفة البصري اؼبصحف يف ثابتة فهي ،ووقفاً  وصالً 

 :قػػرأ البصػػري ب ثبػػات اليػػاء الزائػػدة وصػػالً فقػػط يف لفػػظ ) دعػػاء ( مػػن قولػػو تعػػاذل  {  

   } من إبراىيم. 41 آية 

 ؛ الً صػة و مفتوحػ ةثابتػ يػاء مػن الزمػر، 18و  17 { آيػة الػذين ے َفبشر عبػاد}  :للسوسي يف قولو تعاذل
 .وذلك وصالً ووقفاً  -كحفص   -، وللدوري حذؼ الياء اً ة وقفساكن

 

 ا:وإثبات الياء وصالً يف ياءات الزوائد لعلتُت نب
 ، وىو ب ثبات ىذه الياءات.اتباع النقل الوارد عن الشيوخ بسندىم لرسوؿ اهلل  - أ

 اتباع األصل، واألصل يف ىذه الياءات اإلثبات، وإمبا حذفت زبفيفاً أو بناًء. - ب

 
 

 ؽ بُت ياءات الزوائد وياءات اإلضافةو الفر 
 الية:ؽ بُت ياءات الزوائد وياءات اإلضافة يف النقاط التو يبكن ربديد الفر 

يف األظبػػػػػاء واألفعػػػػػاؿ، أمػػػػػا يػػػػػاءات اإلضػػػػػافة فتوجػػػػػد يف األظبػػػػػاء واألفعػػػػػاؿ تكػػػػػوف يػػػػػاءات الزوائػػػػػد  - أ
 واغبروؼ.

 ياءات الزوائد ؿبذوفة يف اؼبصاحف، أما ياءات اإلضافة فهي ثابتة فيها. - ب

يػػاءات الزوائػػد تكػػوف أصػػلية وزائػػدة، فتجػػيء المػػاً للفعػػل، أمػػا يػػاءات اإلضػػافة فتكػػوف زائػػدة علػػى  - ت
 مة وليست من أصوؽبا، فهي كهاء الضمَت وكافو.الكل

اػبػػػػالؼ يف يػػػػاءات الزوائػػػػد دائػػػػر بػػػػُت اغبػػػػذؼ واإلثبػػػػات، أمػػػػا يػػػػاءات اإلضػػػػافة فػػػػدائر بػػػػُت الفػػػػتح  - ث
 واإلسكاف.
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 حفصاإلماـ  البصريمطردة خالف فيها  ألفاظ
الضػػم  حركػػة، والوجػػو الثػػاين للػػدوري ىػػو اخػػتالس ب سػػكاف الػػراء خبلػػف عػػن الػػدوري قػػرأ البصػػري (1

، ، ، : } و( وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ) لػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء وذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل

 ، .} 

مػن  81مػن البقػرة [، وآيػة  268، 169، 93، 67{آية ]  }  - أ
 .، وال ىبفى اإلبداؿ للسوسيمن النساء 58آؿ عمراف ، وآية 

 .، وال ىبفى اإلبداؿ للسوسيمن األعراؼ 157{ آية  }  - ب

 .، وال ىبفى اإلبداؿ للسوسيمن الطور 32{ آية  }  - ت

مػػػػػػن آؿ  161{ مضػػػػػػمومة الػػػػػػراء، ووقػػػػػػع ذلػػػػػػك يف آيػػػػػػة  }  - ث
 من اؼبلك. 21آية و عمراف، 

 من األنعاـ. 119{ آية  }  - ج
لػدوري ب سػكاف اؽبمػزة، والوجػو الثػاين للػدوري ىػو اخػتالس حركػة اؽبمػزة قػرأ البصػري خبلػف عػن ا (2

 من البقرة. 54{ آية  }  :وذلك يف قولو تعاذل

مػػػػن فصػػػػلت، }  29مػػػػن النسػػػػاء، وآيػػػػة  153مػػػػن البقػػػػرة، آيػػػػة  128{ آيػػػػة  يف لفظػػػػي }  (3

  دوري بػػاختالس كسػػرة الػػراء، أمػػا مػػن األعػػراؼ، قػػرأ الػػ 143مػػن البقػػرة، وآيػػة  261{ آيػػة
 السوسي فقرأ ب سكاف الراء.

مػن النسػاء بػوجهُت: األوؿ  58مػن البقػرة، وآيػة  271{ آيػة  قرأ البصري قولػو تعػاذل: }  (4
 باختالس كسرة العُت، والوجو الثاين إسكاف العُت.

 مع اختالسها. من يونس، بفتح اؽباء 35{ آية  قرأ البصري قولو تعاذل: }  (5

 من يس، بفتح اػباء مع اختالس حركتها. 49{ آية  قرأ البصري قولو تعاذل: }  (6

مػػػن  62مػػػن الػػػنجم ، وآيػػػة  47مػػػن العنكبػػػوت ، وآيػػػة  21آيػػػة  (  )قػػػرأ البصػػػري لفػػػظ  (7

 {. الواقعة، قرأىا بفتح الشُت وألف بعدىا، وتكوف من باب اؼبتصل، ىكذا } 

 .{ ، ىكذا } ، بتشديد الذاؿوردحيث  (  )لفظ  البصريقرأ  (8
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 .{ ، ىكذا } ، بسكوف الطاء( حيث ورد  لفظ ) البصريقرأ  (9

 .{ ىكذا } ، ، بكسر السُتوكيف ورد حيث ورد (  )فظ ل البصريقرأ  (10

يف  وردحيػػػػػث  {   ،  ، } لفػػػػػظالسػػػػػُت يف ب سػػػػػكاف البصػػػػػري  قػػػػػرأ  (11
 .القرآف

، وقػد ورد { ، ىكذا } (  ) لفظبعد الواو يف  ةذؼ األلف الواقعحب قرأ البصري (12
 .من طو 81وآية  من األعراؼ، 142من البقرة، وآية  51يف ثالث مواضع ىي: آية 

ورد، باسػػتثناء موضػػع ب سػػكاف اليػػاء وزبفيفهػػا حيػػث  {   ، البصػػري لفػػظ }قػػرأ  (13

، فقػػػػػػرأه  مػػػػػػن الزمػػػػػػر 31{ آيػػػػػػة       }وىػػػػػػو قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل: الزمػػػػػػر 
 .كحفص

باسػػػػتثناء  وردحيػػػػث ، { ، ىكػػػػذا } ب سػػػػكاف السػػػػُت { قػػػػرأ البصػػػػري لفػػػػظ }  (14
 .- كحفص  أي - بفتح السُت فقرأ البصري ىذا اؼبوضع 48رـو اآلية موضع ال

 .(  ، ، يف الفعل اؼبضارع ) وسكوف النوف بتخفيف الزاي بصريقرأ ال (15

ب بػػػداؿ اؽبمػػػزة واواً مػػػن اؼبرسػػػالت،  11آيػػػة  (    ) قولػػػو تعػػػاذل:بصػػػري قػػػرأ ال (16

 وذلك وصالً وابتداًء. ،{   }، ىكذا لى األصل ألهنا من الوقتع

اؼبنػػافقوف،  سػورة مػن 11{ آيػة     }  قولػو تعػػاذل:بصػري قػرأ ال (17

 .{  }بفتح النوف وواو ساكنة قبلها، ىكذا 

 ، بالصاد فقط.الطور من 37 آية ( )  قرأ البصري قولو تعاذل: (18

 .{ ىكذا } ( كيف ورد، بضم اؼبيم،  قرأ البصري لفظ )  (19
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ اللقاء) 
 

 ) تحديد موعد االمتحاف النهائي (
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   (: 1ملحق رقم ) 
 -: الرسم التوضيحيشرح فكرة  -أواًل :

التوضيحي من منطلػق تبسػيط اؼبعلومػة، وأف يفهػم اعبميػع موضػوعاً يعتػرب مػن اؼبواضػيع  كانت فكرة الرسم      
اؼبهمة يف علم التجويد والقراءات، ف ذا أردنا أف نعرؼ العالقة بُت أي حػرفُت فيكػوف مػن السػهل الرجػوع ؽبػذا 

 اء اغبرفُت .الرسم التوضيحي ومعرفة العالقة دبجرد النظر إذل اػبانة اليت يتقاطع عندىا خطا التق
فمػػػثالً لػػػو أردنػػػا أف نعػػػرؼ العالقػػػة بػػػُت حػػػرؼ القػػػاؼ وحػػػرؼ الشػػػُت، ننظػػػر يف الرسػػػم التوضػػػيحي إذل حػػػرؼ 

، مث ننظػػػر إذل حػػػرؼ الشػػػُت عكػػػس -ولنػػػا اػبيػػػار يف ذلػػػك  -القػػػاؼ سػػػواء يف اغبػػػروؼ العموديػػػة أو األفقيػػػة 
أخػذ الشػُت مػن اغبػروؼ األفقيػة، والعكػس العمود اؼبختار، دبعٌت أننا لو أخذنا القاؼ من اغبروؼ العمودية فن

صحيح، مث ننظر إذل نقطة التالقي، ف ذا كاف لوف اؼبربع الػذي التقيػا فيػو ] أسػود [ معػٌت ذلػك أهنمػا متمػاثالف 
(، وإذا كػػاف شػػكل اؼبربػػع ] قطريػػاً مػػائالً زىػػري اللػػوف [  -أي مػػع القػػاؼ والشػػُت  -) وىػػذا دل يتحقػػق معهمػػا 
ف ) وىػػذا دل يتحقػػق معهمػػا (، وإذا كػػاف اؼبربػػع ] فارغػػاً أبػػيض اللػػوف [ معػػٌت ذلػػك معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متجانسػػا

[ معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متقاربػػاف ) وىػػذا  (، وإذا كػػاف لػػوف اؼبربػػع ] أزرؽ أهنمػػا متباعػػداف ) وىػػذا دل يتحقػػق معهمػػا
 ما ربقق بينهما (، انظر التطبيق يف الشكل التارل.

 

 ؾ  ج  ش  ض  ؿ  ف  ر  ط ...... إخل  أ  ىػ  ع  ح  غ  خ  ؽ          
 أ

 ىػ
 ع
 ح
 غ
 خ

 فايعٍت أف القاؼ والشُت متقارب أزرؽاللوف              ؽ    
 ؾ

 ج                                                         
 خط التماثل          فايعٍت أف القاؼ والشُت متقارب أزرؽاللوف          ش    

 ض
لػػو قسػػمنا الرسػػم التوضػػيحي خبػػط التماثػػل الػػذي ينتصػػف اللػػوف األسػػود ] وىػػذا مػػا عُػػرب عنػػو بػػاػبط  :مالحظػػة

 اؼبتقطع يف الشكل السابق [، لوجدنا أف جزئي الرسم التوضيحي متطابقاف يف صبيع اغبروؼ واؼبربعات.
 :ىو الشكل التارل الرسم التوضيحيالرسم التوضيحي :  -ثانياً:
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متباعداف           فامتقارب         ف امتجانس          ف متماثبل      مفتاح الرسم التوضيحي: 

 يَ  وَ  المد ب ـ ؼ ث ذ ظ ز س ص ت د ط ر ف ؿ ض ش ج ؾ ؽ خ غ ح ع ىػ أ 
                              أ
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                              ؽ
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                              ف
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                              ز
                              ظ
                              ذ
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                              المد
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                              يَ 

 شر للقرآفالدرر الحساف في القراءات الع
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 -(: 2ملحق رقم ) 
 لفظة، توزعت على واحد وأربعُت موضعاً، وبياهنا كالتارل:  13تاء التأنيث اؼبفتوحة ) اؼببسوطة ( وردت يف 

 مػػػػػػػػن 137{ آيػػػػػػػػة    ]كلمػػػػػػػت[ يف موضػػػػػػػػع واحػػػػػػػػد، وىػػػػػػػو: } (1
 .األعراؼ

مػػن  86{ آيػػة       : }]بقيػػت[ يف موضػػع واحػػد، وىػػو (2
 .ىود

 .من القصص 9{ آية    }]قرت[ يف موضع واحد، وىو:  (3

مػػػػػن  30{ آيػػػػػة      ]فطػػػػػرت[ يف موضػػػػػع واحػػػػػد، وىػػػػػو: } (4
 .الرـو

 .من الدخاف 43{ آية   ]شجرت[ يف موضع واحد، وىو: } (5

 .من الواقعة 89{ آية    : }]جنت[ يف موضع واحد، وىو (6

 .من التحرًن 12آية {   ]ابنت[ يف موضع واحد، وىو: } (7

مػػن آؿ  61{ آيػػة     ]لعنػػت[ يف موضػػعُت، ونبػػا: } (8

مػػػػػػػػػػػن  7{ آيػػػػػػػػػػػة         عمػػػػػػػػػػػراف، و}
 .النور

 مػػػػن اجملادلػػػػة، و} 8{ آيػػػػة  ]معصػػػػيت[ يف موضػػػػعُت، ونبػػػػا: } (9

 من اجملادلة 9{ آية. 

مػػػػػن األنفػػػػػاؿ،  38{ آيػػػػػة    ]سػػػػػنت[ يف طبسػػػػػة مواضػػػػػع، وىػػػػػي:} (10

            و}

   43{ آيػػػة {مػػػن فػػػاطر، و       آيػػػة }
 .من غافر 85

مػػػػن البقػػػػرة،  218{ آيػػػػة    ]رضبػػػػت[ يف سػػػػبعة مواضػػػػع، وىػػػػي: } (11

  مػػػػػػػػػػػػػػػن األعػػػػػػػػػػػػػػػراؼ، و} 56{ آيػػػػػػػػػػػػػػػة      و}
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  73{ آيػػة {مػػػن ىػػود، و     آيػػػة }2 

   ، و}مػػػن الػػػرـو 50{ آيػػػة     مػػػن مػػػرًن، 

 32{ آيػػػػػػػة {مػػػػػػػن الزخػػػػػػػرؼ، و    آيػػػػػػػة } مػػػػػػػن  32
 .الزخرؼ

مػػػػػػن آؿ عمػػػػػػراف،  35{ آيػػػػػػة    ]امػػػػػػرأت[ يف سػػػػػػبعة مواضػػػػػػع، وىػػػػػػي: } (12

{    آيػػػػػة }30 {مػػػػػن يوسػػػػػف، و   آيػػػػػة }51 

   مػػػػػن القصػػػػػص، و} 9{ آيػػػػػة   مػػػػػن يوسػػػػػف، و}

      مػػػػػػػػػن التحػػػػػػػػػرًن، و 10{ آيػػػػػػػػػة{  

     من التحرًن 11{ آية. 

مػن البقػرة،  231{ آيػة    ]نعمت[ يف أحد عشػر موضػعاً، وىػي: } (13

   مػػػػػػػػػػػػػػن آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػراف، و} 103{ آيػػػػػػػػػػػػػػة    و}

 11{ آيػػة {مػػن اؼبائػػدة، و    آيػػة }مػػن إبػػراىيم، و} 28 

     مػػػػػن } 9مػػػػن إبػػػػػراىيم، وآيػػػػة  34{ آيػػػػة   

 72{آيػػػػػػػػة {مػػػػػػػػن النحػػػػػػػػل، و     آيػػػػػػػػة }مػػػػػػػػن  83

 مػػن النحػػل، و} 114{ آيػػة       النحػػل، و}

        مػػػػن لقمػػػػاف، و} 31{ آيػػػػة  

  3{ آيػػػػة {مػػػػػن فػػػػاطر، و       آيػػػػػة }
 من الطور. 29

ىنػاؾ بعػض التػاءات األخػرى الػيت رظبػت مفتوحػة ) مبسػوطة ( بسػبب قراءهتػا صبعػاً يف قػراءة وإفػراداً  :مبلحظة
 ألفاظ، توزعت على اثٍت عشر موضعاً، وبياهنا كالتارل: 7يف  يف قراءة أخرى، وقد وردت

مػػػن سػػػبأ، حيػػػث  37{ آيػػػة    ]الغرفػػػات[ يف موضػػػع واحػػػد، وىػػػو: } - أ
 تقرأ )الغرفة( يف قراءة ضبزة الزيات.
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فػػػاطر، حيػػػث تقػػػرأ  مػػػن 40{ آيػػػة    ]بينػػػت[ يف موضػػػع واحػػػد، وىػػػو: } - ب
 جعفر ويعقوب. )بينات( يف قراءة نافع وابن عامر وشعبة والكسائي وأيب

مػػػػػن  47{ آيػػػػػة      ]شبػػػػػرات[ يف موضػػػػػع واحػػػػػد، وىػػػػػو: } - ت
عمػرو وشػعبة وضبػزة والكسػائي ويعقػوب وخلػف  فصلت، حيث تقرأ )شبرة( يف قراءة ابػن كثػَت وأيب

 اشر.الع
مػػن اؼبرسػػالت، حيػػث تقػػرأ  33{ آيػػة   ]صبالػػت[ يف موضػػع واحػػد، وىػػو: } - ث

 جعفر ويعقوب. عمرو وابن عامر وشعبة وأيب )صباالت( يف قراءة نافع وابن كثَت وأيب
يف قػراءة  مػن يوسػف حيػث تقػرأ )آيػة( 7{ آيػة  ]آيات[ يف موضعُت، ونبػا: } - ج

من العنكبوت، حيث تقػرأ  50 { آية      ابن كثَت، و}
 )آية( يف قراءة شعبة وضبزة والكسائي وخلف العاشر.

  مػػػػن يوسػػػػف، و} 10{ آيػػػػة   ]غيابػػػػت[ يف موضػػػػعُت، ونبػػػػا: } - ح

  جعفر. من يوسف، حيث تقرأ )غيابات( يف قراءة نافع وأيب 15{ آية 

مػػػن  115{ آيػػػة     ]كلمػػػت[ يف أربعػػػة مواضػػػع، وىػػػي: } - خ
جعفػػػػر،  عمػػػػرو وابػػػػن عػػػػامر وأيب األنعػػػػاـ حيػػػػث تقػػػػرأ )كلمػػػػات( يف قػػػػراءة نػػػػافع وابػػػػن كثػػػػَت وأيب

    مػػػػػػػن يػػػػػػػونس، و} 33{ آيػػػػػػػة    و}

    96{ آيػػػػة {مػػػػن يػػػػونس، و    }
 قػراءة نػافع وابػن من غافر، حيث تقرأ ىذه اللفظػة يف اؼبواضػع الثالثػة األخػَتة )كلمػات( يف 6آية 

 جعفر. عامر وأيب
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 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو ) الثبلثة ( 216
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 217
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 217
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  217
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْرحـمتْ  رحمػت 218
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل اسللنَّػ 219
 الواو بضم العػفػوُ  العػفوَ  219
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 220
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  221

 مؤمػنة ؛يؤمػنَّ  221
 مػؤمن ؛يػؤمنوا 

مؤمنة  ؛يؤمنَّ 
 مؤمن ؛يؤمنوا 

مومنة  ؛يومنَّ 
 مومن ؛يومنوا 

 واواً  السوسي: بإبداؿ الهمزة

 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 221
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فػاتوىن فػأتوىن فػأتوىن 222

المتطهريَن  المتطهريَن نساؤكم 222
 نساؤكم

المتطهرين 
 نّْساؤكم

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

شئتم  ؛فأتوا  المؤمنين ؛شػئتم  ؛فأتوا  223
 المؤمنين

شيتم  ؛فاتوا 
 المومنين

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 223
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 224
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػولوف يػؤلوف يػؤلوف 226
 واً السوسي: بإبداؿ الهمزة وا يػومنّ  يػؤمنّ  يػؤمنّ  228
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاخػذوا تأخػذوا تػأخذوا 229
 ظاءالفي  داؿبإدغاـ ال فقد ظَّػلم فقْد ظػلم 231
 إدغاـ متماثلين ]كبير[السوسي:  اهلل ىُّػزؤا اهلِل ىػزؤاً  اهلِل ىػزواً  231
 بهمز الواو ىػزؤاً  ىػزواً  231
 ؤنثوقفاً: بالهاء بدؿ تاء المْنعمـتْ  نعػمت 231
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومن يػؤمن يػؤمنُ  232
 الراء ضمب ال تضػارُّ  ال تضػارَّ  233
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة وػػالنسػاِء يَ  والنػساِء أَ  235

 ى  النكاِح حت يعلم مػا ؛ ى  النكاِح حت 235
 يعلم مػا

 ى  النكاح حَّتػ
 يعلػم مَّػا

 ثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ متما

 ، والقلقلة واضحةالداؿ بإسكاف قػْدرُه )معاً(قَدره   236
 بالتقليلِللتـقو ىِ  ى  للتقػو  237
 بالتقليلِالوسـط ىِ  ى  الوسػط 238
 باإلمالةِرىمـ اديـ ديػارىم 243
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فقاؿ لَّهػم فقاَؿ لهػم فقاَؿ لػهم 243
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ انَّـال )معاً(النػاس  243
 بضم الفاء فػيضاعُفو فػيضاعَفو 245
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   246
 باإلمالةِرناـ اديـ ديػارنا 246
 بكسر الميم وصبلً  عليهِم القتاؿ عليهُم القتاؿ 246
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وقاؿ لَّهػم وقاَؿ لهػم وقاَؿ لػهم 247
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػػأنَّ  247
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يوتي ؛يوَت  يؤتي ؛يؤَت  يػؤتي ؛يػؤَت  247
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قاؿ لَّهػمو  قاَؿ لهػمو  وقاَؿ لػهم 248
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  كميػاتيَ  ػكميأتيَ  يػأتَيكم 248
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   248
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنين مػؤمنين مػؤمنين 248
 الياء بفتح منػَي إال منػي إال 249
 الغين بفتح غَػرفة غُػرفة 249
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جاوزُه ىَو  جاوزُه ىَو والذين 249
 والذين

 جاوزه ىُّو
 وَّالذين

الهاء ) السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[
 (وفي الهاء والواو في الوا

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 250

 داود جَّالوت داوُد جالوت داوُد جػالوت 251
الجيم في  داؿبإدغاـ ال السوسي:

 ]كبير[
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ـىِ  ى  عيسػ 253  وقفاً: بالتقليلِعيس 

إدغاـ لو و  ؛اؿ الهمزة ألفاً السوسي: بإبد يػاتي يَّػـو يأتَي يـو يػأتَي يػـو 254
 متماثلين ]كبير[

 بالفتح دوف تنوين شفػاعةَ ؛  خػلةَ  ؛ بػيعَ  شفػاعةٌ  ؛ خلػةٌ  ؛بيٌع  254
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ال تػاخذه ال تػأخذه ال تػأخذه 255

يشفُع عنػده  يعلُم مػا ؛يشفػُع عنده  255
 يػعلُم مػا

يشفػع عّْػنده 
 وسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[الس يعػلم مَّػا

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 255
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ويػومن ويػؤمن ويػؤمن 256
 بالتقليلِالوثـق ىِ  ى  الػوثق 256
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  257
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فات ؛يػاتي  فأت ؛يػأتي  فػأت ؛يػأتي  258
 بإسكاف الهاء وْىػي ِىػيو  259
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 259
 في التاء ثاءبإدغاـ ال لبثػتَّ  (الثبلثةلبػثت ) 259
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قاؿ لَّبثػتُّ  قاَؿ لبثتُّ  قاَؿ لبثت 259
 باإلمالةِاركحـمِ  حػمارؾ 259
 الدوري: باإلمالة اسللنَّػ سـ النَّـل للنَّػاس 259
 بدؿ الزاي بالراء نُػْنِشُرىػا نُػْنِشُزىػا 259
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا تبيػن لَّػو تبيػَن لو تبيػَن لو 259

 أْرنػي أرِنػي أرِنػي 260
الدوري: باختبلس حركة الراء، السوسي: 

 بإسكاف الراء؛ وتفخيم الراء جلي
 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الػموت 260
 واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  تومن تؤمن تػؤمن 260
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ياتينك يأتينك يأتينك 260
 في السيناء تبإدغاـ ال أنبتت سَّبػع أنبتْت سبػع 261
 الدوري: باإلمالة الػنَّاس سـ االنَّـ النَّػاس 264
 الهمزة واواً  السوسي: بإبداؿ يومػن يؤمػن يػؤمن 264
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 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 264
 ، يقف عليها بالتاء[مستثنى] مرضات مرضات 265
 الراء بضم بػُربػوة بػَربػوة 265
 الكاؼ بإسكاف ُأْكػلها ُأُكػَلها 265
 [: بإدغاـ الراء في البلـ ]كبيرلسوسيا األنػهار لَّػو األنػهاُر لو األنػهاُر لو 266

 ويػأمرُكم 268
ويأمرْكم   
 ويػامرْكم ويػأمرُكم

بإسكاف الراء للبصري بخلف عن 
الدوري، والوجو الثاني للدوري اختبلس 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً و  الضمة؛
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يوت ؛يوتي  يؤت ؛يؤتي  يػؤت ؛يػؤتي  269
 باإلمالةِارأنصِـ  أنصػار 270
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وتػوتوىا وتػؤتوىا ىاوتؤتػو  271
 تهااختبلس كسر بإسكاف العين، أو  اػِعػمَّ ػػنِ ؛ فػػ اػْعػمَّ ػػنِ فػػ فنِعػمَّا 271
 بإسكاف الهاء وْىػو فُهػو 271
 بدؿ الياء بالنوف ونػكفّْر ويػكفّْر 271
 السين بكسر يحِسبػهم يحَسػبهم 273
 بالتقليلِبسـيم اهم بسيػماىم 273
 باإلمالةِالنَّـه ارِو النَّػهارو  274
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاكلوف يػأكلوف يأكػلوف 275
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  275
 باإلمالةِرـ اكّفـ اركػفّ  276
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنين مػؤمنين مػؤمنين 278
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فػاذنوا فػأذنوا فػأذنوا 279
 الصاد بتشديد تػصَّدَّقػوا تَصػدَّقوا 280
 وكسر الجيم ،التاء بفتح تَػرِجعوف تُػرَجعػوف 281
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وال يػاب وال يػأب )معاً(وال يػأب  282
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة نػػالشػهداِء يَ  فالشػهداِء أَ  282
 بالتقليل إحِداىمػا )معاً(إحداىػما  282
 الكاؼ ، وتخفيفالذاؿ بإسكاف فتُػْذكِػر فتذكّْػر 282
 باإلمالةِاألخـر ىِ  ى  األخػر  282
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بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  ذاوِ الشهداُء  ؛ذا اْ الشهداُء  الشهػداُء إذا 282
 مكسورة

 بتنوين الضم تجػارٌة حاضرةٌ  تػجارًة حاضرةً  282

 فُرُىػنٌ  فرىػاف 283
 التي وحذؼ األلف ؛الراء والػهاء بضم

 بعدىا
 حاؿ الوصل ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  تُػمني الذ الذي اؤتمن الذي اؤتمن 283

 فيغفُر لمن 284
فيغفر لّْمن  
 فيغفر لّْمن فيغفػْر لمن

بإدغاـ الراء في البلـ بإسكاف الراء؛ و 
 دوريللبصري بخلف عن ال

 ميمفي ال باءإدغاـ الولو  بإسكاف الباء، ويعذب مَّػن ويعذُب من 284
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنوف والػمؤمنوف والػمؤمنوف 285
 : بإدغاـ الراء في البلـ ]كبير[لسوسيا الػمصير الَّ  الػمصيُر ال المصػُير ال 285
 اؿ الهمزة ألفاً السوسي: بإبد أخطػانا أخطػأنا أخطػأنا 286

واغفر لَّنا      واغفر لنا 286
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  واغفر لَّػنا واغفْر لنا

 الدوري
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 286

 
 سورة آل عمران(  3) 

 
 ر[السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبي الكتاب بّْالحق الكتاب بالحق الكتاب بػالحق 3
 باإلمالةِاةالتـورِ  التػوراة 3
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 4
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاويلػو تأويلػو )معاً(تػأويلػو  7
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 9
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  10
 سي: بإبداؿ الهمزة ألفاً السو  كػداب كػدأب كػدأب 11
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وبيػس وبئػس وبئػس 12
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  راي رأي رأي 13
ِ؛ِاألبصـ األبصػار ؛ ى  وأخػر  13  باإلمالةِرـ اوأخـر ى 
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 بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  فَّ وِ يشػاُء  ؛فَّ اْ يشػاُء  فَّ يشػاُء إِ  13
 مكسورة

 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا ن لّْػلناسزي سـ النَّـلزين  زُيّْػن للنػاس 14
 الدوري: باإلمالة لنَّػاسل سـ النَّـل لنَّػاسل 14
 ]كبير[ ذاؿالسوسي: بإدغاـ الثاء في ال والحرث ذَّلك والحرِث ذلك والػحرِث ذلك 14
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 14

ؿ ألفاً ادخإ ولو :ل الهمزة الثانيةيسهبتْنبئكموْ َأْْ؛نبئكمْوْ أَا ُؤنبػئكمأَ  15
 عدـ اإلدخاؿ أو ،وىو المقدـ بينهما

 فاغفر لَّنػا فػاغفر لنػا 16
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  فاغفر لَّػنا فاغفْر لَنػا

 الدوري
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  16
 باإلمالةِرـ األسحـبا باألسحػار 17
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ىو وَّالمبلئكة ىَو والمبلئكة ىػَو والمبلئػكة 18
 الياء بإسكاف وجهي هلل وجهَي هلل 20
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےبعناتَّ  بػعنِ اتَّ  20
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت سلمتماْ َءا َءَأسلمتم 20
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػامروف يػأمروف روفيػأم 21
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 21
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 22
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها ليحكْم بينهػم ليحكَم بينهم ليحكَم بينهم 23
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تػوتي تػؤتي تػؤتي 26
 باإلمالةِالنَّـه اريفِ النَّػهارِ في  27
 ياءبتخفيف ال الػمْيت )معاً(الميّْت  27

 المؤمنػين ؛المؤمنػوف  28
 المؤمػنوف
 المؤمػنين

المومنػوف 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 28
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ػاويػعلم مَّ  ويعػلُم ما ويعػلُم مػا 29
 بحذؼ الواو رؤؼ رؤوؼ 30
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ر لَّػكم ويغف ويغفر لػكم 31
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  ر لَّػكمويغف ويغفػْر لكم

 الدوري
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 32
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْامـرأتْ  امػرأت 35
 الياء بفتح منػَي إنَّػك إنَّػك منػي 35
ِ ى  كاألنػث  ؛ ى  أنثػ 36  بالتقليلِكاألنث ـىِ ِِ؛أنث ـى 
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها علْم بػما أعلم بػما أعلُم بػما 36
 الفاء بتخفيف وكَفلها وكفَّػلها 37
 مضمومة، وال يخفى المتصلىمزة بزيادة  زكريػاءُ  )معاً( زكريػػا 37
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػنَّػأ 37
 مضمومة، وال يخفى المتصلىمزة بزيادة  زكريػاءُ  زكريػػا 38
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّب قػاؿ رب قػاَؿ رب 38
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 39
 بالتقليلِـىِ بيحيِ  ى  ػيبيح 39
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال بقػاؿ رَّ  قػاؿ رب قػاَؿ رب 40
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 40
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّب قػاؿ رب قػاَؿ رب 41
 الياء بفتح يةآلػَي  يػةآلػي  41
 كبير[السوسي: إدغاـ متماثلين ] ربػك كَّثيراً  ربك كثيراً  ربػَك كثيراً  41
 باإلمالةِرـ اواإلبكـ واإلبكار 41
ـىِ  ى  ػعيػس 45  وقفاً: بالتقليلِعيـس 
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 45
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 47

بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  ذاوِ يشػاُء ؛  ذااْ يشػاُء  يشػاُء ِإذا 47
 مكسورة

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يقوؿ لَّػو يػقوؿ لو لو يقػوؿُ  47
 بدؿ الياء بالنوف ونػعلمو ويػعلمو 48
 باإلمالةِاةالتـورِ ِو التػوراةو  48
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ػيتكم قد جّْئتكم قد جئتكم 49 السوسي: و  ؛الػجيمفي الداؿ  بإدغاـ قد جّْ
 بإبداؿ الهمزة ياءً 

 الياء بفتح أنػَي أخلق أنػي أخلق 49
 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  موتالػ 49
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  تاكػلوف تأكػلوف تأكػلوف 49
 واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  مػومنين مػؤمنين مػؤمنين 49
 باإلمالةِاةالتـورِ  التػوراة 50
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وجيػتكم وجػئتكم وجئػتكم 50
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فاعبدوه ىَّذا فاعبدوُه ىذا فاعبػدوُه ىػذا 51
ـىِ  ى  ػعيػس 52  بالتقليلِعيـس 

الحواريوَف  الحواريػوَف نحن 52
 نحن

الحواريوف 
 نَّحن

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

ـىِ  ى  ػعيػسػػػ ػػي 55 ـعيـس   بالتقليلِيــــ 
 ثاء ]كبير[في ال تاءـ ال: بإدغالسوسيا القيامة ثُّػم القيامة ثم القيامة ثػمَّ  55
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها فأحكْم بينكم فأحكُم بينكم فأحكُم بينكم 55
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 56
 بدؿ الياء األولى بالنوف فػنوفيهم فيػوفيهم 57
ـىِ  ى  ػعيػس 59  بالتقليلِعيـس 
 ماثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ مت قػاؿ لَّػو قػاَؿ لػو قػاَؿ لػو 59
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْلعنـتْ  لعنػت 61
 بإسكاف الهاء )معاً( لػْهو )معاً( لػُهو 62
 باإلمالةِاةالتـورِ  التػوراة 65

 أنتػمػػػػ  ػػىػ 66
ْنتماْ ـــ ْـــه
 نتماْ ـــ ْـــهْنتماْ ـــــ  ْـهـ

الهمزة، فيتعين القصر للسوسي،  بتسهيل
القصر، وىذا ويجوز للدوري: التوسط و 

حاؿ قراءتو بتوسط المنفصل، أما حاؿ 
 قراءتو بقصر المنفصل فيتعين القصر فقط

 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ الػنَّاس 68
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 68
 باإلمالةِالنَّـه ار النَّػهار 72
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 ى  يػؤت ؛وال تػؤمنوا  73
 ؤتيويػ

 وال تؤمنوا
 يؤتيو ؛ ى  يؤت

 وال تومنوا
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يوتيو ؛ ى  يوت

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػامنو تػأمنو )معاً(تػأمنو  75
 باإلمالةِرـ ارِ؛ِبدينــ ابقنطـ بدينػار ؛بقنطار  75
 اً مطلق بإسكاف الهاء ال يػؤدهْ  ؛يػؤدْه  ےال يػؤدهِ ؛  ےيػؤدهِ  75
 السين بكسر لتػحِسبوه لتػحَسبوه 78
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  أف يوتيَػو أف يؤتػَيو أف يػؤتيَػو 79
 ثاء ]كبير[في ال تاء: بإدغاـ اللسوسيا والنبوة ثُّػم والنبوة ثػم والنبوة ثُّػم 79
 كبير[: إدغاـ متماثلين ]السوسي يقوؿ لّْلناس سـ النَّـليقوَؿ  يقوَؿ للنػاس 79
 الدوري: باإلمالة ِللناس سـ النَّـل للنػاس 79

وفتح البلـ  ،ف العيناسكإو  ،التاء بفتح تَػَعَلمػوفْ  تُعػلّْموف 79
 مع تخفيفها

 أيػأمرُكم؛  وال يأمرَكم 80

 وال يأمػرْكم
 ؛ وال يأمػرُكم
أيأمرْكم  
 أيػأمرُكم

 ؛ مػرْكماوال ي
 أيػامرْكم

 بإسكاف الراء للبصري بخلف عن
الدوري، والوجو الثاني للدوري اختبلس 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً و  الضمة؛

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  لتػومننّ  لتؤمنػنّ  لتؤمنػنّ  81
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت قررتػما ْاءَ  َءَأقررتػم 81
 بإدغاـ الذاؿ في التاء وأخػذتُّػم وأخذتػم 81
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أسلم مَّػن أسلَم َمػن َمػنأسلَم  83
 بدؿ الياء بالتاء تػُرجعوف يُػرجعوف 83
 بالتقليل ىِ سِ وعي ؛ ىِ موسِ  ىِ وعيس ؛ موسىِ  84
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا ونحن لَّػو ونحن لَػو ونحػن َلو 84

 يرػيبتِغ غ يبتػِغ غير يبتػِغ غير 85
 ػيربيتغ غَّ 

بخلف إدغاـ متماثلين ]كبير[ : السوسي
 عنو

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 85
 الدوري: باإلمالة والػّناس سـ االنَّـو والنّػاس 87
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ ال السوسي: بعد ذَّلػك بعػِد ذلك بعػِد ذلك 89
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َزؿ تػُنَػزَّؿ 93 اء بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخف تػُنػْ
 جلي

 باإلمالةِاةالتـورِ بِ؛ِاةالتـورِ  بالتػوراة ؛التػوراة  93
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فػاتوا فػأتوا فػأتوا 93
 باإلمالةِافتـر ىِ  ى  افتػر  94
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ ال السوسي: بعد ذَّلػك بعػِد ذلك بعػِد ذلك 94
 : باإلمالةالدوري للػّناس سـ النَّـل للنّػاس 96
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ الػنَّاس 97
 الحاء بفتح َحػجُّ  ِحػج 97
 باإلمالةِكـــــ ـ ــفرين كػػػػػ ػػػفرين 100
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  103
 تاء المؤنثبدؿ  وقفاً: بالهاءْنعمـتْ  نعمػت 103
 بإبداؿ الهمزة ألفاً السوسي:  ويػامروف ويػأمروف ويػأمروف 104
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العذاب بّْمػا العذاَب بػما العذاَب بػما 106
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػم اهلِل  ىػم اهلِل ىػم 107
 ]كبير[ ظاءالفي  داؿبإدغاـ ال السوسي: يريد ظُّػلماً  يريد ظلماً  يريػد ظلماً  108
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 110
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تامػروف تػأمروف تػأمروف 110

110 
 وتػؤمنوف
 المؤمنػوف

وتػؤمنوف 
 المػؤمنوف

وتػومنوف  
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المػومنوف

 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 112

112 
ليهُم ع ؛عليهُم الذلة 

 بكسر الميم وصبلً  عليهِم المسكنة ؛عليهِم الذلة  المسكنة

 ذاؿ ]كبير[في ال تاء: بإدغاـ اللسوسيا المسكنة ذَّلك المسكنة ذلك المسكنػة ذلك 112
 واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 114
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ويػامروف ويػأمروف ويأمروف 114
 (فيهما) بدؿ الياء بالتاء تكفروه ؛تفعلوا  يكفروه؛  يفعلوا 115
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  116
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 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 117
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال كمثل رّْيػح كمثِل ريح كمثِل ريػح 117
 إبداؿ الهمزة ألفاً السوسي: ب ال يػالونكم ال يػألونكم ال يػألونكم 118

ْنتماْ ـــ ْـــه أنتػمػػػػ  ػػىػ 119
 نتماْ ـــ ْـــهْنتماْ ـــــ  ْـهـ

الهمزة، فيتعين القصر للسوسي،  بتسهيل
ويجوز للدوري: التوسط والقصر، وىذا 
حاؿ قراءتو بتوسط المنفصل، أما حاؿ 
 قراءتو بقصر المنفصل فيتعين القصر فقط

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وتػومنوف وتػؤمنوف وتػؤمنوف 119
 الراء إسكافو  ؛الضاد بكسر ال َيِضػرْكم ال يػضرُّكم 120
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين المؤمنػين المػؤمنين 121
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػوف المؤمنػوف المػؤمنوف 122
 تاءبإدغاـ الذاؿ في ال إذ تَّػقوؿ إْذ تػقوؿ 124

؛ ولو السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ تقوؿ لّْلمومنين تقوُؿ للمؤمنين تقوُؿ للمؤمنين 124
 واواً  إبداؿ الهمزة

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ويػاتوكم ويػأتوكم ويػأتوكم 125
 باإلمالةِبشـر ىِ  ى  بشػر  126
 البلـ ]كبير[: بإدغاـ الراء في لسوسيا يغفر لّْمػن يغفُر لمن يغفُر لمن 129
 ]كبير[ميم في ال باءبإدغاـ ال السوسي: ويعذب مَّػن ويػعذُب من ويعذُب من 129
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ال تػاكلوا ال تػأكلوا ال تػأكلوا 130
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل للكػػػػػ ػػػفرين 131

والرسوَؿ  والرسوَؿ لعلكم 132
 لعلكم

والرسوؿ 
 لَّعلكم

 سي: إدغاـ متماثلين ]كبير[السو 

 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 134
 الدوري: باإلمالة للنّْػاس سـ النَّـل للنَّػاس 138
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػين مؤمنػين مػؤمنين 139
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 140
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ نٱلكػػػػػ ػػػفري 141
 الثاءفي  داؿبإدغاـ ال يػرد ثَّػواب )معاً(يػرْد ثػواب  145
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 145
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السوسي: بإبداؿ و  ؛فيهما بإسكاف الهاء نػوتوْ  نؤتػوْ  )معاً( ےنؤتوِ  145
 الهمزة واواً 

 وكػأيّ  وكػأيّْن 146
الوقف اضطراراً أو اختباراً على يجوز 

 راجع األصوؿ( للتفصيلالياء، )
 وكسر التاء ،القاؼ بضم قُػتِػلَ  قػاتل 146

 اغفْر لنػا 147
 اغفر لَّنػا
 اغفػر لَّػنا اغفْر لنػا

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 147
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 148
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 150
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الرعب بّْػما الرعب بػما الرعػَب بػمػا 151

 يػُْنػزؿ يُػنػزّْؿ 151
واإلخفاء  ؛الزاي تخفيفو  ،النوف بإسكاف

 جلي
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ومػاواىم ومػأواىم ومػأواىم 151
 الهمزة ياءً السوسي: بإبداؿ  وبيػس وبئػس وبػئػس 151
 ال تقليل فيها مثوى مثوى 151
 الصادفي الداؿ  بإدغاـ صَّدقَػكم ولقد ولقػْد صدقَػكم 152

كاؼ في ال قاؼ: بإدغاـ اللسوسيا َصدقكُّػم صَّدقَػكم صدقَػكم 152
 ]كبير[

 تاءبإدغاـ الذاؿ في ال إذ تَّحسونػهم إذ تحسونػهم 152
 باإلمالةِأر اكـم أراكػم 152
 بالتقليل الدنـي ا لدنيػاا 152
 ثاء ]كبير[في ال تاء: بإدغاـ اللسوسيا اآلخرة ثُّػم اآلخرة ثػم اآلخرة ثػم 152
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين المؤمنػين 152
 تاءاؿ في الالذبإدغاـ  إذ تُّػصعدوف إذ تػصعدوف 153
 باإلمالةِأخـر اكـم أخػراكم 153
 (كلو) في بلـال ضمب كػلُّو هلل و هللكػلَّ  154
 بكسر الميم وصبلً  عليػهِم القتل عليػهُم القتل 154
 بدؿ الياء بالتاء تػجمعوف يػجمعوف 157
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واستغفر لَّهم  واستغفػْر لػهم 159
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  واستغفػر لَّهم واستغفْر َلهم

 الدوري

ينصرْكػم  ينصػرُكم 160
 ينصرُكػم

 ينصرْكػم
بإسكاف الراء للبصري بخلف عن 

الدوري، والوجو الثاني للدوري اختبلس 
 الضمة

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػوف المؤمنػوف المؤمػنوف 160
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػات يػأت يػأت 161
 ثاء ]كبير[في ال تاءال : بإدغاـلسوسيا القيامة ثُّػم القيامة ثػم القيامة ثػم 161
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ومػاواه ومػأواه ومػأواه 162
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وبيػس وبئػس وبئػس 162
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 164
 ر[السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبي قبل لَّفػي قبُل لفػي قبػُل لفي 164
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 165
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 166

الذيَن نػافقوا  وقيل لػهم ؛الذين نافقوا  167
 وقيَل لػهم

الذين نَّػافقوا 
 وقيل لَّػهم

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلػْم بػما اأعلُم بػم أعلػُم بػما 167
 السين بكسر وال تحِسػبنَّ  وال تحَسبػنَّ  169
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 171
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قاؿ لَّػهم قاَؿ لػهم قاَؿ لػهم 173
 داؿ في الجيمبإدغاـ ال قد جَّػمعوا قْد جػمعوا 173
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےوخػافوف وخػافوفِ  175
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنين مػؤمنين مػؤمنين 175
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يجعل لَّػهم يػجعَل لهم يػجعَل لػهم 176
 السين بكسر وال يػحِسبػنّ  وال يػحَسبنَّ  178

 تػؤمنوا ؛الػمؤمنين  179
الػمؤمنين 
 تؤمػنوا

الػمومنين 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تومنػوا

 السين بكسر وال يػحِسبػنّ  وال يػحَسبنَّ  180
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 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فضػلو ىُّػو فضلِو ىػو فضلػِو ىػو 180
 بدؿ التاء بالياء يعملوف تعملوف 180
 لسينافي  داؿبإدغاـ ال لػقد سَّػمع لقْد سمػع 181
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  نومن نؤمن نػؤمن 183
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا نومن لّْرسوؿ نؤمَن لرسوؿ نػؤمَن لرسوؿ 183
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكلو ؛ياتينا  تأكلو ؛ يأتينا تػأكلو ؛يأتينػا  183
 في الجيم بإدغاـ الداؿ قػد جَّػاءكم قػْد جػاءكم 183
 ]كبير[ين عاء في الحالسوسي: بإدغاـ ال زحزح عَّن زحزَح عن زحزَح عن 185
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  185
 ]كبير[ بلـاء في البإدغاـ الر السوسي:  الغرور لَّتبلوف الغرور لتبلوف لتبلوف* الغرور  185
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 185
 بدؿ التاء بالياء وال يكتمونػو ؛ليػبيننػو  تكتمونو وال؛  لتبينُػنَّو 187
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 187
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  فبيػس فبئػس فبئػس 187
 وكسر السين بدؿ التاء؛ بالياء ال يػحػِسبنَّ  ال تحسػَبنَّ  188
 وضم الباء ؛وكسر السين بدؿ التاء؛ياء الب ال يحِسبُػنَّهم ال تحَسبػنَّهم 188

 بلـلباإلمالة؛ والسوسي: بإدغاـ الراء باِياترِآلَِّـ االنَّهِرِآلياتـ االنَّه هػار آلياتالنَّ  190
 ]كبير[

إدغاـ متماثلين باإلمالة؛ والسوسي: ِرَّبناِرـ اــالنَِّربناِرـ اــالنَّ ربنا * ارِ ػالنَّ  191
 ]كبير[

 باإلمالةِرـ اأنصـ أنصػارٍ  192

 فاغفر لَّنا لنػا فاغفر 193
 فاغفػْر لنا

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  فاغػفر لَّػنا
 الدوري

إدغاـ متماثلين باإلمالة؛ والسوسي: ِاألبـر ارِرَّبناِاألبـر ارِربنا ربنا * األبػرار 193
 ]كبير[

 دغاـ متماثلين ]كبير[السوسي: إ ال أضيع عَّمل ال أضيُع عمل ال أضيُع عمل 195
 بالتقليلِأنث ـىِ  ى  أنثػ 195
 باإلمالةِرىمـ اديـ ديػارىم 195
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  مػاواىم مػأواىم مػأواىم 197
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وبػيس وبػئس وبػئس 197
 باإلمالةِلألبـر ار لؤلبػرار 198
 داؿ الهمزة واواً السوسي: بإب يػومن يػؤمن يؤمػن 199

 
 

 سورة النساء(  4) 
 

اؼ كاؼ في القالسوسي: بإدغاـ ال خلقكُّػم خلقػُكم خلػَقكم 1
 ]كبير[

 بتشديد السين تسَّػاءلوفَ  تػَسػاءلوفَ  1
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وال تػاكلوا وال تػأكلوا وال تػأكلوا 2
 ألنها على وزف مفعل ال تقليل فيها مثنى مثنى 3
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فكلوه ىَّنيئاً  فكلوه ىنيئاً  فكلوه ىنيػئاً  4
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وال تػوتوا وال تػؤتوا وال تػؤتوا 5

 السفها أموالكم السفهػاء أموالكم 5
 السفهآ أموالكم

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 

وري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل وللد
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 فليػأكل ؛تػأكلوىا  6
تػأكلوىا 
 فليػأكل

تػاكلوىا 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فليػاكل

 بالػمعروؼ فإذا 6
بالمعروؼ 

 فإذا
بالمعروؼ 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فَّإذا

 بالتقليلِىِ قـربـ ال ى  قػربال 8
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاكلوف يػأكلوف )معاً(يػأكلوف  10
 بعدىا بدؿ األلف وبياء ؛بكسر الصاد ػي بػهايوصِ  بػها ى  ػيوصَ  12

 مضار   مضار   12
ألف الراء الساكنة فصلت  فيها إمالةال 

 بين الراء المكسورة واأللف
 فاً السوسي: بإبداؿ الهمزة أل ياتػين يأتيػن يػأتين 15
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يأتيانػها يأتيانػها يأتيانػها 16
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتػين يأتيػن يػأتين 19
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ بالمعروؼ فَّإف بالمعروؼ فإف بػالمعروؼ فإف 19
 بالتقليل إحِداىػنّ  إحداىن 20

  تأخػذوا أتػأخذونو ؛تػأخذوا  20
 أتػأخذونو

تاخػذوا 
 أتػاخذونو

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاخذونو تػأخذونو تػأخذونو 21

 النسػآ إال ؛النسػا إال  النسػاِء إال 22

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 السينفي  داؿبإدغاـ ال قػد سَّػلف قػْد سػلف 22
 السينفي  داؿبإدغاـ ال قػد سَّػلف قػْد سػلف 23
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 النسػآ إال ؛النسػا إال  النسػاِء إال 24

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 

ا وسَّط المنفصل وللدوري وجو ثالث إذ
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 الهمزة والحاء بفتح وَأَحػل لكم وُأِحل لكم 24
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػات المؤمنػات )معاً(المػؤمنات  25
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بإيمانكم أعلُم بإيمانكم أعلُم بػإيػمانكم 25
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا ليبيػن لَّكم ليبيػَن لكم لكم ليبػينَ  26
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ال تػاكلوا ال تػأكلوا ال تػأكلوا 29
 بتنوين الضم تػجارةٌ  تػجارةً  29
 بعد العين ألف بإثبات تْ عاَقدَ  َعػَقدتْ  33

تػخافوَف ؛  للغيػِب بػما 34
 نشوزىػن

 ؛ ماللغيِب ب
تخافوَف 
 نشوزىن

 ؛ ماللغيب بّْ 
تخافوف 
 نُّشوزىن

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بالتقليلِىِ قـربـ ال )معاً( ى  قػربال 36

والصاحِب  والصاحِب بالجنػب 36
 بالجنب

والصػاحب 
 بّْػالجنب

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 إمالة فيهما ال، مستثنى الػجار )معاً(الجػار  36
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ويػامروف ويػأمروف أمروفويػ 37
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل للكػػػػػ ػػػفرين 37
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 38
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وال يػومنوف وال يػؤمنوف وال يػؤمنوف 38
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ لم مّْثقاؿال يظ ال يظلُم مثقاؿ ال يظلُم مثقػاؿ 40
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ويػوت ويػؤت ويػؤت 40
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وجيػنا ؛جينا  وجئنا ؛جئنا  وجػئنا ؛جئػنا  41
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الرسوؿ لَّػو الرسوَؿ لو الرسػوَؿ لو 42
 بكسر الميم وصبلً  األرضبػهِم  بػهُم األرض 42
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باإلمالة، مع االحتراز من إمالة األلف ِىِ سكـارِ  ى  سكػار  43
 التي قبل الراء

ـىِ  ى  مػرض 43  بالتقليلِمرض 

 جػآ أحػد ؛جػا أحد  جػاء أحد 43

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 

 و إسقاط الهمزة مع التوسط فقطوى

 أعلُم بػأعدائكم 45
أعلُم 
 بأعدائكم

أعلْم 
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها بأعدائكم

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  فػبل يومنوف فبل يػؤمنوف فبل يػؤمنوف 46
 باإلمالةِـارىاأدبِ  أدبارىػا 47
 باإلمالةِىِ افتـرِ  ى  افتػر  48
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومنػوف منػوفيؤ  يػؤمنوف 51
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ى  هػدػػىػؤالء يَ  ى  ىػؤالء أىػد 51
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  اليوتػوف ال يؤتػوف ال يؤتػوف 53
 جيمفي ال تاءبإدغاـ ال نِضجت جُّػلودىم نضػجْت جلودىم 56

لحاِت الصا الصػالػحاِت سندخلهم 57
 سندخلهم

الصالحػات 
 سَّندخلػهم

 في السين ]كبير[بإدغاـ التاء السوسي: 

 يػأمركم 58
 يأمرْكم
 يػامرْكم يأمرُكم

بإسكاف الراء للبصري بخلف عن 
الدوري، والوجو الثاني للدوري اختبلس 

 والسوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  الضمة؛
 لةالدوري: باإلما الػنَّاس سـ االنَّـ النَّػاس 58
اػػنِ  58  تهااختبلس كسر بإسكاف العين، أو  اػِعػمَّ ػػنِ ؛  اػْعػمَّ ػػنِ  ِعػمَّ
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تومػنوف تؤمػنوف تػؤمنوف 59
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاويػبل تػأويبل تػأويبل 59
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيل لَّػهم قيَل لػهم قيَل لػهم 61
 ]كبير[السوسي: بإدغاـ البلـ في الراء  الرسوؿ رَّأيت الرسوؿ رأيت الرسػوُؿ رأيػت 61
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا واستغفر لَّهم واستغفَر لهم واستغفػَر لػهم 64
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الرسوُؿ  الرسػوُؿ لوجدوا 64
 لوجدوا

الرسوؿ 
 لَّوجدوا

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف ال يػؤمنوف نوفال يػؤم 65
 تخلص من التقاء الساكنيين بالضم أُو اخرجوا أِو اخرجوا 66
 باإلمالةِركمـ اديـ ديػاركم 66
 بدؿ التاء بالياء كػأف لم يكن ف لم تكنأك 73
 فاءالفي  باءبإدغاـ ال يغلب فَّسوؼ يغلْب فسوؼ 74
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تيونػو  نػؤتيو نػؤتيو 74
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 74

 القػتاؿ لوال ؛قيَل لػهم  77
؛ قيػَل لهم 
 القتػاؿ لوال

؛ قيػل لَّهم 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ القػتاؿ لَّوال

 بكسر الميم وصبلً  عليػهِم القتاؿ عليهػُم القتاؿ 77
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 77

 عنػدؾ قُّل عندَؾ قػل عنػدَؾ قػل 78
السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ 

 ]كبير[

 فماؿ ىؤالء ؛فمػا لهؤالء  فمػاؿ ىؤالء 78
وقف البصري بػخلف عنو على )ما( دوف 

 ولكن ال يجوز االبتداء بالبلـ البلـ
 الدوري: باإلمالة للػنَّاس سـ النَّـل للنَّػاس 79

 ت طَّػائفةبيَّػ بيَّػت طائػفة 81
 ]كبير[ طاءفي ال تاء: بإدغاـ الالبصري
في  اإلماـ السوسي وافق الدوريحيث 

 من اإلدغاـ الكبيرفقط  ىذا الموضع
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المؤمنين المؤمنػين 84
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  باساً  ؛بػاس  بأسا ؛بأس  بػأساً  ؛بأس  84
 صادبإدغاـ التاء في ال حِصػرت صُّػدورىم رىػمحصػرت صدو  90

 ويػأمنوا ؛يػأمنوكم   91
يأمػنوكم 
 ويػأمنوا

يػامنوكم 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ويػامنوا

 حيػُث ثػقفتموىم 91
حيُث 
 ثقفتموىم

حيث 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ثَّقفتموىم
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92 
 )معاً( مػؤمناً ؛  لػمؤمن 

 ؛ة ( مؤمنػة ) الثبلث
 مؤمػن

 ؛لمؤمن 
  مؤمنة ؛ مؤمناً 

 مؤمن

؛ لمومن 
  مومنة ؛ مومناً 

 مومن
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

 )معاً(فتحرير رقبة  92
 وتحرير رقبة

فتحرير رقبة 
 وتحرير رقبة

فتحرير رَّقبة 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وتحرير رَّقبة

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 92
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػاً  مؤمػناً  مؤمنػاً  93
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػاً  مؤمػناً  مؤمنػاً  94
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 94
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كذلك كُّنتػم كذلَك كنتم كذلَك كنػتم 94
 واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 95
 بالتقليلِحسن ـىِ ـال ى  الحسػن 95

المبلئكُة  المبلئكُة ظالمي 97
 ظالمي

المبلئكة 
 ظَّالمي

 ]كبير[بإدغاـ التاء في الظاء السوسي: 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ماواىػم مأواىػم مػأواىم 97
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 101
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وليػاخذوا يػأخذواول (وليأخػذوا )معاً  102

ولتاِت طائفة  ولتأِت طائفة ولتأت طػائفة 102
 ولتػات طَّائفة

للسوسي وجهاف اإلدغاـ واإلظهار مع 
 إبداؿ الهمز

ِأخـرِ  للكػػػػػ ػػػفرين؛  ى  أخػر  102  باإلمالةِفرينـــــِـ لكِ لِ؛ى 
ـىِ  ى  مرضػ 102  بالتقليل مرض 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  اطماننتم اطمأننتم تػماطمأنن 103
 واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  المومنيػن الػمؤمنين المؤمنيػن 103

 يألػموف ؛ )معاً(تألػموف  104
 ؛تألموف 
 يألموف

 ؛تالموف 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يالموف

الكتاَب  الكتػاَب بالحق 105
 بالحق

الكتاب 
 بّْالحق

 سي: إدغاـ متماثلين ]كبير[السو 

 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها لتحكْم بين لتحكم بين لتحػكَم بين 105
 الدوري: باإلمالة الػنَّاس سـ االنَّـ النَّػاس 105
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 باإلمالةِأر اك أراؾ 105
 الدوري: باإلمالة الػنَّاس سـ االنَّـ النَّػاس 108
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 108

 أنتػمػػػػ  ػػىػ 109
ْنتماْ ـــ ْـــه
 نتماْ ـــ ْـــهْنتماْ ـــــ  ْـهـ

الهمزة، فيتعين القصر للسوسي،  بتسهيل
ويجوز للدوري: التوسط والقصر، وىذا 
حاؿ قراءتو بتوسط المنفصل، أما حاؿ 
قراءتو بقصر المنفصل فيتعين القصر 

 فقط
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 109
 بالتقليلِجـو اهـمـن نػجواىم 114
 الدوري: باإلمالة الػنَّاس سـ االنَّـ النَّػاس 114
 ، يقف عليها بالتاء[مستثنى] مرضات مرضات 114

السوسي: بإبداؿ بدؿ النوف؛ و  بالياء يػوتيو يػؤتيو نػؤتيو 114
 الهمزة واواً 

 ير[]كب: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا ما تبيػن لَّػو ما تبيػن لػو ما تبيػن لو 115

  ولو إدغاـ ،السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين نُّولو المؤمنيَن نولو الػمؤمنيَن نػولو 115
 متماثلين ]كبير[

 فيهما بإسكاف الهاء ونصػِلوْ  ؛نػولّْػْو  ونصػلوِ ؛ نولّْػِو  115

 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّػل فقد ضػلَّ  116
ألتخذف فوقاَؿ ألتخذ وقاَؿ ألتػخذف 118  السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وقاؿ َّ
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  مػاواىم مػأواىم مػأواىػم 121

الصالػحاِت  الصػالحاِت سندخلهػم 122
 سندخلهػم

الصػالحات 
 سَّندخلهػم

 في السين ]كبير[بإدغاـ التاء السوسي: 

 بالتقليلِأنـث ىِ  ى  أنثػ 124
 كاف الهاءبإس وْىػو وُىػو 124
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومن مؤمن مؤمن 124
 الياء وفتح الخاء بضم يُػدخلوف يَػدخلوف 124
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وال يظلموَف  وال يظلموَف نػقيرا 124
 نقيرا

 وال يظلموف
 نَّقيرا

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 125
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  توتونػهنال  ال تؤتونػهن ال تػؤتونػهن 127

 ،الصاد وتشديد ،فتح الياء والصادب يصَّػالَػحا ُيصػلحػا 128
 وفتح البلـ ،بعدىػا ألف ةاديوز 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ويػأت ويػأت ويػأت 133

السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ  ذلك قَّػديراً  ذلَك قديػراً  ذلَك قػديراً  133
 ر[]كبي

 ]كبير[ الثاءفي  داؿبإدغاـ الالسوسي:  يريد ثَّػواب يريُد ثػواب يريػُد ثواب 134
 بالتقليل الدنـي ا )معاً(الدنيػا  134
 وكسر الزاي ،نوفال بضم نُػزّْؿ نػَزَّؿَ  136
 وكسر الزاي ،همزةال بضم أُنْػِزؿ أَنْػَزؿ 136
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّػل فقد ضػل 136
 ]كبير[السوسي: بإدغاـ الراء في البلـ  ليغفر لَّػهم ليغفَر لػهم ليغفَر لػهم 137
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 139
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين المؤمنػين المؤمنػين 139
 وكسر الزاي ،النوف بضم وقد نُػزّْؿ وقد نَػزَّؿ 140
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱِو رينفـــــِـ لكٱِو 140

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل ()معاً  للكػػػػػ ػػػفرين 141

  فرينـــــِـ لكِ ل نصيب للكػػػػػ ػػػفرين 141
 نصيب

  فرينـــــِـ لكِ ل
 نَّصيب

 : إدغاـ متماثلين ]كبير[السوسي

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين المؤمػنين )معاً(المؤمػنين  141
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها يحكْم بينكم يحكُم بينكم يحكػُم بينكم 141
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 142
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 144
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين المؤمنػين المؤمػنين 144
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  145
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 الراء بفتح الػدَرؾ الػدْرؾ 145

؛ المؤمنين  يؤت ؛ )معاً(المؤمنين  146
 يؤت

 ؛المومنين 
 يوت

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 
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 ويقولوف نُّومن ويقولوَف نؤمن ويقولوَف نؤمػن 150
  ، ولو إدغاـالسوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 
 متماثلين ]كبير[

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل ينللكػػػػػ ػػػفر  151

 نػوتيهم نػؤتيهم يػؤتيهم 152
السوسي: بإبداؿ نوف بدؿ الياء؛ و بال

 الهمزة واواً 

 تُػْنػِزؿ تُػنَػزّْؿ 153
بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء 

 جلي
 السينفي  داؿبإدغاـ ال فقد سَّػألوا فقْد سػألوا 153
 بالتقليلِىِ موسِ  )معاً( موسى   153

 أْرنػا أرِنػا أرِنػا 153
اختلس الدوري  كسرة الراء وأسكنها 

 السوسي
 بكسر الميم وصبلً  قتلػهِم األنبياء قتلهػُم األنبياء 155
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  فبل يػومنوف فبل يػؤمنوف يػؤمنوف فبل 155
 م مع إخفائهاالسوسي: بإسكاف المي مػريْم بهتانا مريم بػهتانا مريَم بػهتاناً  156
ـىِ  ى  ػعيػس 157  وقفا بالتقليلِعيـس 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ليومنػن ليؤمنػن ليػؤمنن 159
 بكسر الميم وصبلً  وأخذىػِم الربا وأخػذىُم الربا 161
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 161
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل للكػػػػػ ػػػفرين 161
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العلم مّْنػهم العلم منػهم العلم منػهم 162

162 
 ؛ )معاً(والمؤمنوف 

 ؛والمؤتػوف   ؛يؤمػنوف 
 سػنؤتيهم

 ؛والمؤمنوف 
 ؛ يؤمنوف

؛ والمؤتػوف 
 سنؤتيػهم

؛ والمومنوف 
؛ يومػنوف 
 ؛والموتوف 
 سنػوتيهم

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إليك كَّػما إليَك كػما إليػَك كما 163
ـىِ ِو ى  ػعيػسو  163  بالتقليلِعيـس 
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   164
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 سورة المائدة(  5) 

 

يحكُم ما  يحكُم ما يريػد 1
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يحكم مَّا يريد

 الهمزة بكسر إف صػدوكم أف صػدوكم 2
 بالتقليل التـقو ىِ ِو ى  والتقػو  2
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنات المؤمنػات الػمؤمنات 5
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 5
 البلـ بكسر وأرجػِلكم وأرجلَػكم 6
ـىِ  ى  مرضػ 6  بالتقليلِمرض 

 جػآ أحػد ؛جػا أحػد  جػاَء أحػد 6

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
التوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، و 

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 واثقكُّػم واثَقػكم واثَقػكم 7
السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 

 ]كبير[

 الدوري: باإلمالة للنػَّاس سـ النَّـل للنَّػاس 165
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ضَّػلوا قد ضػلوا 167
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ سوسيلا ليغفػر لَّهم ليغفَر لػهم ليغفَر لػهم 168
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قد جَّػاءكم قد جػاءكم 170
ـىِ  ى  ػعيػس 171  بالتقليلوقفاً: ِعيـس 
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قد جَّاءكم قد جاءكم 174

السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ  يستفتونك قُّل يستفتونَك قل يستفتونػَك قل 176
 ]كبير[

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 176

 عليٌم يػػ ػأيها عليٌم * بسم اهلل 176
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلدغاـ
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 بالتقليلِللتـقو ىِ  ى  للتقػو  8
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْنعمتْ  نعمت 11
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المػومنوف لمؤمنػوفا الػمؤمنوف 11
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّػل فقد ضػل 12
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  تطلع عَّػل ى  تطلع علػ ى  تػطلع عل 13
 باإلمالة نصـار ىِ  ى  نصػار  14
 بتسهيل الهمزة الثانية ى  لا ْ البغضػاءَ و  ى  والبغضػاَء إل 14
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا يبين لَّػكم يبيُن لػكم ُن لػكميبي 15
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قد جَّاءكم )معاً( قد جاءكم )معاً( 15
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو ىػو اهللَ  اهلَل ىػو 17
 باإلمالة النصـار ىِ ِو ى  والنصػار  18
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا لّْمن فريغ نيػغفر لم يغفُر لػمن 18
 ميم ]كبير[في ال باءبإدغاـ الالسوسي:  نويعذب مَّ  نمَ ويعذُب  ويعذُب مػن 18
 بإدغاـ الداؿ في الجيم فقد جَّاءكم ؛قد جَّاءكم  فقد جاءكم  ؛قد جاءكم  19
 ]كبير[لبلـ في ا : بإدغاـ النوفلسوسيا يبين لَّػكم يبيُن لػكم يبيُن لػكم 19
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   20
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّعػل إذ جعػل 20
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوت يػؤت يػؤت 20
 باإلمالةِركمـ اأدبـ أدبػاركم 21
 بالتقليل ىِ موسِ ــػػػ  يـ موسىِ ــػػػ  يـ 22
 اإمالة فيه ال، مستثنىِجبارينِجبارين 22
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قاؿ رَّجبلف قاَؿ رجبلف بلفقػاَؿ رج 23
 بكسر الميم وصبلً  عليهػِم الباب عليهػُم الباب 23
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومػنين مؤمنػين مؤمػنين 23
 بالتقليل ىِ موسِ ــػػػ  يـ موسىِ ــػػػ  يـ 24
 ]كبير[ راءفي ال بلــ الالسوسي: بإدغا قػاؿ رَّب قػاَؿ رب قػاَؿ رب 25
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاس تػأس تػأس 26
ـْ بال ءادـ بالػحق ءادـ بالػحق 27  السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها حقءاد
 ]كبير[ بلـفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قتلنكقاؿ ألَّ  قاَؿ ألقتلنكَ  قاَؿ ألقتػلنكَ  27
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ألقتلنك  ػاؿألقتلنَك ق ألقتػلنَك قػاؿ 27
 قَّػاؿ

السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ 
 ]كبير[

 الياء بفتح إنػَي أخاؼ إنػي أخاؼ 28
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  29
 الدوري: بالتقليل ى  ويلتػػػػػ  ػػيِــويلت ـىِ ـــ يـ ى  ويلتػػػػػ  ػػي 31
 لين ]كبير[السوسي: إدغاـ متماث اذلك كَّتبن ذلَك كتبنػا ذلَك كتبنػا 32
 بإدغاـ الداؿ في الجيم ولػقد جَّاءتػهم ولػقد جاءتػهم 32
 السين بإسكاف ُرْسػُلنا ُرُسػُلنا 32
 ثاء ]كبير[بإدغاـ التاء في الالسوسي:  مَّ بالبيّْنات ثُّ  بالبيّْناِت ثُػمَّ  بالبيّْناِت ثُػمّ  32
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 33
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  37
 ]كبير[ ظاءالفي  داؿبإدغاـ الالسوسي:  بعد ظُّػلمو بعِد ظػلمو بعِد ظلمػو 39
 ميم ]كبير[في ال باءبإدغاـ الالسوسي:  يعذب مَّن يعذُب مػن يعذُب مػن 40
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا منويغفر لّْ  ويغفُر لػمن ويغفُر لػمن 40

 من الكلػمَ  ؛الرسوُؿ ال  41
 ؛ الرسوُؿ ال
 الكلػَم من

 ؛ الرسوؿ الَّ 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نالكلم مّْ 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وهتػوتَ ؛ تومن وهتػؤتَ ؛ تؤمن  تَػوهؤْ تػُ ؛ تؤمػن  41
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتوؾ يأتوؾ يػأتوؾ 41
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 41
 الحاء بضم للسُحػت للسْحػت 42
 باإلمالةِاةالتـورِ  التػوراة 43
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ الالسوسي:  بػعد ذَّلك بعِد ذلك بعِد ذلك 43
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  بالػمومنين بالػمؤمنين بالػمؤمنين 43
 باإلمالةِاةالتـورِ  التػوراة 44
 لسوسي: بإسكاف الميم مع إخفائهاا يحكْم بِػها يحكُم بػها يحكُم بػها 44
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےواخشػوف واخشػوف 44
 بضم الحاء والػجروحُ  والػجروحَ  45
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 45
 باإلمالةِرىمـ اءاثـ ءاثػارىم 46
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ـىِ ب ى  ػعيػسب 46  وقفاً: بالتقليلِعيـس 

اً مريم مصدق فيو ىدىً  ؛مريم مصدقػاً  46
 ػدىً و ىفي

 اً مريم مُّصدق
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ دىً فيو ىُّ 

 باإلمالةِاةالتـورِ  )معاً( التػوراة 46

الكتاب  الكتاَب بالػحق 48
 بالحق

الكتاب 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الحقبّْ 

 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 49
 مالةباإل النصـار ىِ ِو ى  والنصػار  51

 فترى الذين فترى الذين فترى الذين 52
 الذين فتـر ى

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح أو 
 اإلمالة

 ى  يقولوَف نػخش 52
يقولوَف 
 ى  نخش

يقولوف 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  نَّخش

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتي يػأتي يػأتي 52
 ح البلـبفت ويقػوؿَ  ويقػوؿُ  53
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتي يأتي يػأتي 54

؛  المؤمنين يػؤتيو؛  الػمؤمنين 54
 يػؤتيو

؛  المومنين
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تيوو يػ

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 54
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ويوتوف ويؤتوف ويػؤتوف 55
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػم اهلل ىػم اهلِل ىػم 56
 الواو همزب ُىػُزؤاً  ىػُزواً  57
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنين مؤمنػين مػؤمنين 57
 ولو اإلمالة ؛الراء بكسر رِ ـ اوالكـّفـ والكػفارَ  57
 الواو همزب ُىػُزؤاً  ىػُزواً  58
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها ػماأعلْم بِ  أعلُم بػما أعلُم بػما 61
 باإلمالةِوتـر ىِ  ى  وتػر  62
 بكسر الميم وصبلً  وأكلهِم السُحػت وأكلهُم السػُّْحت 62
 حاءالضم ب السُحػت ْحتالسػ 62
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  لبيػس لبئػس لبػئس 62
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 ؛ قػولػِهُم اإلثم 63
 وأكلهُم السػُّْحت

 ؛ قولػهػِم اإلْثم
 بكسر الميم وصبلً  وأكلهِم السُحػت

 حاءالضم ب السُحػت ْحتالسػ 63
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  لبيػس لبئػس لبػئس 63

 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال يفينفق كّ  ينػفق كيف ينػفق كيف 64
 ]كبير[

 بتسهيل الهمزة الثانية ى  لاْ والبغضاَء  ى  والبغضػاء إل 64
 باإلمالةِاةتـورِ ال التػوراة 66
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 67
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 67
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ؛ اةالتـورِ  ٱلكػػػػػ ػػػفرين ؛ التػوراة 68
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاس تػأس تػأس 68
 باإلمالة النصـار ىِ ِو ى  والنصػار  69
 النوف بضم أال تكػوفُ  أال تكػوفَ  71
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اللػو ىُّو اهلَل ىػو اهلَل ىػو 72
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ومػاواه ومػأواه ومػأواه 72
 باإلمالةِرـ اأنصـ أنصػار 72
 لين ]كبير[السوسي: إدغاـ متماث بلثةثالث ثَّ  ثالُث ثبلثة ثالُث ثػبلثة 73
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاكبلف يأكػبلف يأكػبلف 75
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا منبين لَّه نبيُن لػهم نبيُن لػهم 75
 ثاء ]كبير[بإدغاـ التاء في الالسوسي:  اآليات ثُّػم اآلياِت ثػم اآلياِت ثػم 75
 ي: بالتقليلالدور  ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 75
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يوفكوف يؤفكوف يؤفكوف 75
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ واهلل ىُّػو والُلو ىػو واهللُ ىػو 76
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قػد ضَّػلوا قْد ضػلوا 77
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ عنلسبيل لُّ ا السبيِل لػعن لُػعن * السبيلِ  77
ـىِ ِو ى  ػعيػسو  78  وقفاً: بالتقليلِعيـس 
 ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  لبػيس لبئػس لبئػس 79
 باإلمالةِتـر ىِ  ى  تػر  80
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 ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  لبيػس لبئػس لبئػس 80
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 81
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 الدوري: باإلمالة النَّػاسِ  سـ االنَّـ نَّػاسِ ال 82
 باإلمالة نصـار ىِ  ى  نصػار  82
 باإلمالة تـر ىِ  ى  تػر  83
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال نػومن ال نػؤمن ال نػؤمن 84

 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال رزقػكُّم رزقَػكم رزقَػكم 88
 ]كبير[

 لسوسي: بإبداؿ الهمزة واواً ا مومػنوف مػؤمنوف مؤمنػوف 88

 ؛ تحريُر رقبة ذلَك كفارة ؛تحريُر رقبة  89
 ذلَك كفارة

 تحرير رَّقبة
 ذلك كَّفارة

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

الصالحاِت  الصالحاِت جناح 93
 جناح

الصالحات 
 ]كبير[ جيمفي ال تاءبإدغاـ الالسوسي:  جُّناح

 اِت ثُػمحالصال 93
الصالحاِت 

 ثمّ 
الصالحات 

 ثاء ]كبير[بإدغاـ التاء في الالسوسي:  مثُّ 

 ]كبير[ الداؿ في التاءإدغاـ بالسوسي:  الوالصيد تَّن الصيػِد تنالو الصيػِد تنالػو 94

 فػجزاُء مثػلِ  فػجزاٌء مثػل 95
البلـ من  كسرو  ؛التنوين من جزاء بحذؼ

 مثل
 الميم مع إخفائهاالسوسي: بإسكاف  ويػحكْم ب يػحكُم بػو يحكُم بػو 95

ـُ مسػاكين 95 ـُ مساكين طعا  طعا
طعاـ 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ مَّساكين

 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 97

 والقبلئَد ذلك والقبلئَد ذلك 97
والقبلئد 
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ الالسوسي:  ذَّلك

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ػايعلم مَّ  يعلُم مػا يعلُم مػا 97
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػا يعلُم مػا يعلُم مػا 99
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أعجبك كَّثرة أعجبَك كثرة أعجبَك كػثرة 100
 بتسهيل الهمزة الثانية فاْ أشػياَء  أشيػاَء إف 101

 يُػْنػَزؿُ  يُػنَػزَّؿُ  101
واإلخفاء  ؛الزاي تخفيفو  ،النوف بإسكاف

 جلي
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ػ إْذ ِجئتػهم 110  إذ جّْيتػهم تهمئإذ جّْ
السوسي: و ؛ الذاؿ في الجيم بإدغاـ

 ياءً  بإبداؿ الهمزة
ـىِ  ى  ػعيػسػػػ ػػي 112 ـعيـس   وقفاً: بالتقليلِيــــ 

واإلخفاء  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ ػِزؿَ يُػنْ  ػزّْؿَ نَ يػُ  112
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 ُمْنػزِلػها ُمنػزّْلػها 115
بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء 

 جلي
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 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 101

 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال وخلق كُّػل وخلَق كػل وخلَق كػل 101
 ]كبير[

 خالق كُّػل خالُق كػل خالُق كػل 102
 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال

 ]كبير[
 اءبإسكاف اله وْىػو وُىػو 102
 بإسكاف الهاء وْىػو )معاً(وُىػو  103
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قػد جَّػاءكم قػْد جاءكم 104
 بػألف بعد الداؿ دارسػتَ  َدرسػت 105
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ىػو وَّأعرض ىػَو وأعرض ىػَو وأعرض 106

 ليؤمنُػن ال يؤمنوف ؛ليؤمنُػن  109
 ال يؤمنػوف

 ليومنُػن
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  منػوفال يو 

يشعرُكػم  يػشعرُكم 109
 يشعرْكم

 يشػعرْكم
بإسكاف الراء للبصري بخلف عن 

الدوري، والوجو الثاني للدوري اختبلس 
 الضمة

 الهمزة بكسر إنَّػها أنَػها 109
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومنػوا يؤمنػوا يػؤمنوا 110
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 بكسر الميم وصبلً  إليػهِم المبلئكة بلئكةإليهُم الم 111
 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الػموت 111
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ليومنػوا ليؤمنػوا ليػؤمنوا 111
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف ال يؤمنػوف ال يػؤمنوف 113
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 114

َزؿ ُمنَػزَّؿ 114 واإلخفاء  سكاف النوف، وتخفيف الزاي؛بإ ُمػنػْ
 جلي

 (بالجمع) بزيادة ألف بعد الميم كلمات كلمػت 115

ال مبدَؿ  ال مبدَؿ لػكلماتو 115
 لكلماتو

ال مبدؿ 
 لّْكلماتو

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 115
 اثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ متم أعلػم مَّن أعلُم مػن أعلم مػن 117
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 117

أعلُم  أعلُم بالػمهتدين 117
 بالمهتدين

أعلْم 
 بالمهتدين

 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػين مؤمنػين مؤمنػين 118
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاكلوا تأكلػوا تػأكلوا 119
 وكسر الصاد ،الفاء بضم صّْلفُ  َفصَّل 119
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ُفصّْػل لَّكم ُفصّْل لكم َفصَّل لكم 119

وترقيق الراء  ؛ضم الحاء وكسر الراءب ُحػرّْـ َحػرَّـ 119
 جلي

 بفتح الياء لَيضػلوف لُيضػلوف 119

أعلُم  أعلُم بالػمعتدين 119
 بالمعتدين

أعلْم 
 بالمعتدين

 إسكاف الميم مع إخفائهاالسوسي: ب

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وال تػاكلوا وال تػأكلوا وال تػأكلوا 121
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا فرينـــــِـ لكِ لِّزيّْن  فرينـــــِـ لكِ لزيّْن  فرينـــــِـ لكل زيّْػن 122
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل فرينـــــِـ لكل 122
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ اسِ النّػ 122
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ى  وتن ؛نومن  ى  نؤت ؛نؤمن  ى  نػؤت ؛نػؤمَن  124

 يجعلُ  ووُ يجعُل ِرسالتَ  124
 ےتِوِ ِرساال

 يجعل
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال ےتِوِ رّْساال

 ےتِوِ رّْساال ےتِوِ ِرساال ووُ ِرسالتَ  124
بالجمع، أي بزيادة ألف بعد البلـ، قرأ 

 وبكسر التاء والهاء مع صلتها بالياء
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف 125

 وْىػو وَّليهم وْىو وليهم وُىػَو وليهم 127
الواو  : بإدغاـوالسوسي ؛بإسكاف الهاء

 بالواو
 ءبدؿ اليا بالنوف نػحشرىم يػحشرىم 128
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتكم يػأتكم يػأتكم 130
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 130
 باإلمالةِكـــــ ـ ــفرين كػػػػػ ػػػفرين 130
 باإلمالةِىِ القـرِ  ى  القػر  131
 باإلمالةِارالـدِ  الػدار 135
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 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا ػن لّْكثيرزيّ  لكثيػر زيّػنَ  لكثير زيّػنَ  137
 بإدغاـ التاء في الظاء ُحرّْمت ظُّػهورُىا ُحرّْمت ظُػهورىا 138
 داضفي ال داؿبإدغاـ ال قد ضَّػلوا ضػّلوا قد 140
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 141

 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال رزقػكُّم َرَزقَػكم رَزقَػكم 142
 ير[]كب

 ، والقلقلة واضحةالطاء بإسكاف خػْطوات ُخطُػوات 142
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  الضػاف الضػأف الضػأف 143
 العين بفتح المَعػز المػْعز 143
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ األنثيين نَّبئوني األنثييِن نبئوني األنثيػيِن نبئػوني 143
 بتسهيل الهمزة الثانية ذاْ شهداَء  شهداَء إذ 144
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أظلم ّمػمن أظلُم مػمن أظػلُم ممن 144
 باإلمالةِافتـر ىِ  ى  افتػر  144
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاسو بأسػو بػأُسو 147
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ذبكذلك كَّ  بكذلَك كذَّ  كذلَك كػّذب 148
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاسنا بػأسنا بػأَسنا 148
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف ال يؤمنػوف ال يػؤمنوف ال 150
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نػحن نَّرزقكُّم نحُن نرزقكم نحُن نرزقكم 151

 اؼكفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال نَرزقكُّم قكمنرز  نرزقكم 151
 ]كبير[

 بالتقليلِىِ قـربـ  ى  قػرب 152
 الذاؿ بتشديد تػذَّكَّروف تػذَكَّروف 152
 بالتقليلوقفاً: ِىِ موسِ  موسى   154
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يؤمػنوف يؤمنػوف 154
 ي الجيمبإدغاـ الداؿ ف فقد جَّػاءكم فقد جاءكػم 157

157 
 أظػلُم ممن
 كذَب بآيات
 العذاِب بما

أظلُم مػمن   
 كذَب بآيات 
 العذاِب بػما

أظلم ّمػمن   
كذب بّْآيػات 
 العذاب بّْػما

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتػي ؛تاتيهم  يأتػي؛ تأتيهم  يأتي ) الثبلثة ( ؛تأتيهم   158
 الياء بفتح ى  ربػَي إل ى  ربػي إل 161
 مع تشديدىاوكسر الياء  ؛القاؼ بفتح قَػيّْماً  ِقيَػماً  161
 الياء بإسكاف وْىػو وُىػو 164
 باإلمالةِأخـر ىِ  ى  أخػر  164
 الياء بإسكاف وْىػو وُىػو 165

 رحيٌم المص رحيٌم * بسم اهلل 165
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

 لسكت فللبصريدوف بسملة مع عدـ ا
 اإلظهار
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 سورة األعراف(  7) 
 

 باإلمالةِوذكـر ىِ  ى  وذكػر  2
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  للمػومنين للمػؤمنين للمػؤمنين 2
 الذاؿ بتشديد تػذَّكَّػروف تػَذ كَّروف 3
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاسنا بػأسنا بػأسنا 4
 بالتقليلِدعـو اهـم دعواىم 5
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّػاءىم إذ جػاءىم 5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاسنا بػأسنا بػأسنا 5

 ك قَّػاؿأمرت أمرتَك قاؿ أمػرتَك قاؿ 12
السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ 

 ]كبير[
 باإلمالةِرـ اــنِ  ارِ ػنَ  12
 إدغاـ متماثلين ]كبير[السوسي:  جهنم مّْػنكم جهنَم منكم جهنََّم مػنكم 18
 ]كبير[ين شالسوسي: بإدغاـ الثاء في ال حيث شّْيػتما حيػُث شئتما حيػُث شئػتما 19
 ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ِشيػتما شئتما شئػتما 19

 تغفػْر لنا 23
 تغفػر لَّنػا
 تغفػر لَّنا تغفػْر لػنا

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 بالتقليل التـقو ىِ  ى  قػو الت 26
 باإلمالةِيـر اكم يػراكم 27

 ىػَو وقبيلو ؛ينػزُع عنهما  27
ينػزُع عنهما 
 ىػَو وقبيلو

 ينػزع عَّنهما
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ىػو وَّقبيلو

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف 27
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػامرال  ال يػأمر ال يػأمر 28
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة تقولػوفػػبالفحشػاِء يَ  تقولوفبالفحشػاِء أَ  28
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أمػر رَّبػي أمَر ربػي أمَر ربػي 29
 بكسر الميم وصبلً  عليػهِم الضبللة عليػهُم الضبللة 30
 السين بكسر فويػحِسبو  ويػحَسبوف 30
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الرزؽ قُّػل الرزِؽ قػل الرزِؽ قػل 32
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 32
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واإلخفاء  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ يُنػِْزؿ يُػنَػزّْؿ 33
 جلي

 جػآ أجػلهم ؛جػا أجلػهم  جػاَء أجػلهم 34

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
األلف، )والقصر مقدـ(،  والتوسط في

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  اخروفال يست ال يستأخروف ال يستأخروف 34
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتينكم يأتينػكم يأتينَّػػكم 35
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  36
 باإلمالةِفرينـــــِـ كِ ؛ِِِىِ افـتِ  فرينـــــِـ ك؛ افػترى   37

37 
كذَب   ؛أظلُم مػمن 
 بػآياتو

؛ من أظلُم م
 كذَب بػآياتو

؛ لم مّْػمن أظ
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كذب بّْػآياتو

 السين بإسكاف رْسػلنا رُسػُلنا 37
 باإلمالةِرـ اــالنَّ )معاً( ارِ ػالنَّ  38
 باإلمالةِاىـمأخـرِ  اىمأخػر  38
 بالتقليلِألوال هـم ألوالىػم 38
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ضلوناػػىػؤالِء يَ  ضلوناىػؤالِء أَ  38
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لّْكػل قػاَؿ لكػل قاؿ لػكل 38
 بالتقليلِأوال هـم أوالىػم 39
 باإلمالةِاىمألخـرِ  ألخػراىم 39
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العذاب بّْػما العذاَب بػما العذاَب بػما 39
 التاء تخفيفو  ،الفاء بإسكاف ال تُػْفتح ال تُػَفتَّح 40
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جهنم مّْهػاد جهػنَم مهاد جهنَم مػهاد 41
 بكسر الميم وصبلً  تػحتهِم األنػهار تػحتهُم األنػهار 43
 جيمفي ال داؿبإدغاـ ال جَّػاءت قدل لقْد جػاءت 43
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال رسػل رَّبنا رسػل ربنا رسػل ربنا 43
 بإدغاـ الثاء في التاء أورثػتُّموىا أورثْتمػوىا 43
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  44
 بالتقليل بسـيم اهم بسيمػاىم 46
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 تلقآ أصحػاب ؛تلقا أصحاب  تلقاَء أصحػاب 47

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  47
 بالتقليل بسـيم اهم بسيمػاىم 48
 الهمزة الثانية ياًء مفتوحة بإبداؿ وػػالمػاِء يَ  المػاِء أو 50

 رزقػكُّم رزقَػكم رزقػكم 50
 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال

 ]كبير[
 باإلمالةِفرينـــــِـ لكِ ٱِ؛ِرـ اــالنَّ ٱلكػػػػػ ػػػفرين ؛ ارِ ػالنَّ  50
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 51

 ولقد جّْيناىم ولقد جّْئناىم ولقد جئنػاىم 52
السوسي: و  ؛الجيمبإدغاـ الداؿ في 

 ياءً  بإبداؿ الهمزة
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يؤمنػوف يؤمنػوف 52
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاويلو ؛ياتي  تأويلو ؛يأتي  )معاً(تأويػلو  ؛يػأتػي  53
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال رسػل رَّبنا رسػل ربنا رسػل ربنا 53
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الذين نَّسوه الذيػَن نسوه َن نسػوهالذي 53
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قد جَّاءت قد جاءت 53

 والنجوـَ مسخرات 54
والنجوـَ 
 مسػخرات

والنجـو 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ مُّسػخرات

 في السينبإدغاـ التاء  أقلت سَّحاباً  أقلْت سحابا 57
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْرحـمتْ  رحػمت 56
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 57
 مع ضم الشين بدؿ الباء؛ بنوف نُػُشراً  بُػشراً  57
 بتخفيف الياء مػْيت ميّْػت 57
 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الػموت 57
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّػروف تػذَكَّروف 57
 الياء بفتح إنػَي أخاؼ إنػي أخاؼ 59
 باإلمالةِلنـر اك لنػراؾ 60
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 البلـ تخفيفو  ،الباء بإسكاف أبْػِلغكم أبلّْغػكم 62
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وأعلم مّْػن وأعلُم مػن وأعلُم ِمػن 62
 باإلمالةِلنـر اك لنػراؾ 66
 البلـ تخفيفو  ،الباء بإسكاف أبْػِلغكم أبلّْغػكم 68
 الذاؿ في الجيم بإدغاـ إذ جَّعلػكم إذ جعلػكم 69
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  فاتنا ؛أجيتنا  فأتنا ؛أجئتنا  فػأتنا ؛أجئػتنا  70
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وقع عَّػليكم وقَع عػليكم وقَع علػيكم 71
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػين مؤمنػين مػؤمنين 72

؛ تأكػل  فيأخػذكم ؛كل أتػ 73
 كمفيأخػذ 

؛ تاكػل 
 فياخػذكم

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً 

 بإدغاـ الداؿ في الجيم قد جَّػاءتكم قد جاءتػكم 73
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّعلػكم إذ جعلػكم 74
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػوف مؤمػنوف مػؤمنوف 75
 ماثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ مت أمر رَّبػهم أمر ربػهم أمػِر ربػهم 77
 حاؿ الوصل واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  يا صالُح وتنا يا صالُح ائتػنا ياصالػُح ائتػنا 77
 باإلمالةِد ارىـم دارىػم 78
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قاؿ لّْػقومو قاؿ لقومو قاَؿ لػقومو 80
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  أتػاتوف أتػأتوف أتػأتوف 80

 مكُّ ما سبقػ ما سبقػكم ما سبقػكم 80
 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال

 ]كبير[
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  لتػاتوف لتػأتوف لتػأتوف 81

ـأَا إنػكم 81  نكمىـ 
ل الثانية هيسمع تىمزة استفهاـ،  بزيادة

 إدخاؿ ألف بين الهمزتينو 
 لجيمبإدغاـ الداؿ في ا قد جَّاءتػكم قد جاءتػكم 85
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػين مؤمػنين مػؤمنين 85
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يؤمنػوا يؤمنػوا يػؤمنوا 87
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 87
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 باإلمالةِارىـمدِ  دارىػم 91
 باإلمالةِكـــــ ـ ــفرين كػػػػػ ػػػفرين 93
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بالباسػاء بالبأسػاء بالبأسػاء 94
 باإلمالةِالقـر ىِ  ى  القػر  96
 باإلمالةِالقـر ىِ  ى  القػر  97
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  باسنا ؛ياتيهم  بأسنا ؛يأتيهم  بأسػنا ؛يػأتيهم  97
 باإلمالةِالقـر ىِ  ى  القػر  98
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  السوسي: باسنا ؛ياتيهم  بأسنا ؛يأتيهم  بأسػنا ؛يػأتيهم  98
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يامػن يػأمن يأمػن 99
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة صبناىموَ نشػاُء  صبناىمنشػاُء أَ  100
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  ونطػبع عَّل ى  ونطبُع عل ى  ونطبػُع عل 100
 اـ الداؿ في الجيمبإدغ ولقػد جَّػاءتػهم لقد جػاءتػهم 101
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسػُلهم 101
ِالقـرِ  ٱلكػػػػػ ػػػفرين ؛ ى  القػر  101  باإلمالةِفرينـــــِـ لكِ ٱِ؛ى 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ليػومنوا ليػؤمنوا ليؤمنػوا 101
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   103
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   104

السوسي: و  ؛بإدغاـ الداؿ في الجيم قد جّْيػتكم ئتػكمقد جّْ  قػْد جئتػكم 105
 ياءً  بإبداؿ الهمزة

 الياء بإسكاف معػي معػيَ  105
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  جيت جئت جػئت 106
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فات فأت فػأت 106
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػامروف تأمػروف تػأمروف 110

بعد الجيم وضم الهاء من  بػهمزة ساكنة أرجػئوُ  ػوْ أرج 111
 فيها للسوسي وال إبداؿ، غير صلة

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتوؾ يػأتوؾ يػأتوؾ 112

 فَّ لنػاا ْاأَ  إفَّ لنػا 113
ل الثانية هيسمع تىمزة استفهاـ،  بزيادة

 إدخاؿ ألف بين الهمزتينو 



 فرش الجزء التاسع                                                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 132      

 

 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ف نَّػحننكو  نكوَف نػحن نكػوَف نػحن 115
 بالتقليل ىِ موسِ ـػػػ  يــ موسىِ ـػػػ  يــ 115
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 116
ـ ى  موسػ 117  بالتقليلِىِ موس 
 وتشديد القاؼ ؛بفتح البلـ تػَلقَّػف تػْلَقف 117
 بداؿ الهمزة ألفاً السوسي: بإ ما يافكوف ما يأفكوف ما يػأفكوف 117

السحرُة  السحرُة ساجدين 120
 ساجدين

 السحرة
 سَّاجدين

 سين ]كبير[في ال تاء: بإدغاـ اللسوسيا

 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   122

ل الثانية هيسمع تىمزة استفهاـ،  بزيادة امنتما ْءَ  ءامنتم 123
 دوف إدخاؿ
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السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ  وءالهتك قَّاؿ وءالهتَك قاؿ وءالػهتَك قاؿ 127
 ]كبير[

 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   128
 لسوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً ا تاتينا جئتنا ػأتينات 129
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  جيتنا تأتنا جئتنا 129
 بالتقليلِىِ موسِ بـ موسى  ب 131
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتنا تأتنا تػأتنا 132
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا نػحن لَّػك نػحُن لك نػحُن لك 132
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  منينو بم بمػؤمنين بمػؤمنين 132
 بكسر الميم وصبلً  عليهِم الطوفاف عليهُم الطوفاف 133
 بكسر الميم وصبلً  عليهِم الرجز عليهُم الرجز 134
 بالتقليل ىِ موسِ ــػػػ  يـ موسىِ ــػػػ  يـ 134
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وقع عَّليهم وقَع عليهم وقَع عليػهم 134
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  لػنومنن لنػؤمنن ػنلنؤمن 134
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْكلمتْ  كلمت 137
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 بالتقليل حسن ـىِ ـال ى  الحسػن 137
 بالتقليل ىِ موسِ ــػػػ  يـ موسىِ ــػػػ  يـ 138
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 140

ويستحيوَف  ويستحيوَف نساءكم 141
 نساءكم

ويستحيوف 
 نّْساءكم

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 األولى األلف بحذؼ وَوعدنػا وواعدنا 142
 بالتقليلِىِ موسِ  )معاً( موسى   142
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ألخيو ىَّاروف ألخيِو ىاروف ألخيِو ىػاروف 142
 بالتقليلِىِ موسِ  )معاً( موسى   143
 ]كبير[ راءفي ال بلـي: بإدغاـ الالسوس قاؿ رَّبّْ  قػاَؿ ربّْ  قػاَؿ ربّ  143

الدوري: باختبلس حركة الراء، السوسي:  أْرنػي أرِنػي أرِنػي 143
 بإسكاف الراء؛ وتفخيم الراء جلي

 ؛ قاَؿ لػن أفػاَؽ قاؿ ؛قاَؿ لػن  143
 أفاَؽ قاؿ

 ؛ قاؿ لَّػن
 أفاؽ قَّاؿ

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  نػينالموم المؤمػنين المػؤمنين 143
 باإلمالةِتـر اين )معاً(تػراني  143
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 144
 بالتقليل ىِ موسِ ــػػػ  يـ موسىِ ــػػػ  يـ 144
 الياء بفتح إنػَي اصطفػيتك إنػي اصطفيتك 144
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياخذوا ؛وامر  يأخذوا ؛وأمر  يأخػذوا ؛وأمػر  145
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يومنوا ال يػؤمنوا ال يؤمنػوا 146
 إدغاـ متماثلين ]كبير[: السوسي ىِ وسِ مِ ـو ق ىِ موسِ قػـو  موسىِ قػوـِ  148
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   148
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قػد ضَّػلوا قػْد ضلوا 149

 لنػاويَغِفػْر  149
ويَػغِفر لَّنػا   
 ويَػغِفر لَّنػا ويَػغِفْر لنػا

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   150
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  سػمايب بئسػما بئسػما 150
 بفتح الياء بعديَ  بعدي 150
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 ـ متماثلين ]كبير[السوسي: إدغا أمػر رَّبكم أمػَر ربكم أمػَر ربكم 150
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  سابػر  بػرأس بػرأس 150

 اغفر لّْػي اغفػر لػي 151
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  اغفػر لّْػي اغفْر لػي

 الدوري
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قاؿ رَّبّْ  قػاَؿ ربّْ  قػاَؿ ربّ  151
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 152
 ثاء ]كبير[بإدغاـ التاء في الالسوسي:  السيئات ثُّػم السيئاِت ثػم السيئػاِت ثػم 153
 وقفاً: بالتقليلِىِ موسِ  موسى   154
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   155
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  شيػت شئػت شػئت 155
 اً مفتوحةبإبداؿ الهمزة الثانية واو  نتوَ تشػاُء  تشػاُء أَنػت 155
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّْ  قػاَؿ ربّْ  قػاَؿ ربّ  155

فاغفػر لَّنا  فاغػفْر لػنا 155
 فاغفػْر لنا

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  فاغفر لَّنػا
 الدوري

 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 156

ويػؤتوف  يػؤمنوف ؛ويػؤتوف  156
 يؤمنػوف

يػوتوف و 
 يومنػوف

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أصيػب بّْػو أصػيُب بػو أصيػُب بو 156
 باإلمالةِاةالتـورِ  التػوراة 157

 مىُ رُ مُ يػأْ  157
؛   مىُ رْ مُ يػأْ 

 مىُ ػرْ يامُ  يْأُمُرىم
بإسكاف الراء للبصري بخلف عن 

تبلس الدوري، والوجو الثاني للدوري اخ
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً و  الضمة؛

 بكسر الميم وصبلً  عليهػِم الػخبائث عليهػُم الػخبائث 157
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ويػضع عَّنهم ويػضُع عنهم ويضُع عنهم 157
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومن يػؤمن يػؤمن 158
 إدغاـ متماثلين ]كبير[: السوسي ىِ سِ ِومِ ـو ق ىِ موسِ قػـو  موسىِ قػوـِ  159
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   159
 بالتقليلِىِ السلـوِ ِوِ؛ِىِ موسِ  ى  السلػو و  ؛ موسى   160
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عليهُم  ؛عليهُم الغماـ  160
 بكسر الميم وصبلً  عليهِم المن ؛عليهِم الغماـ  الػمن

 بير[السوسي: إدغاـ متماثلين ]ك قيػل لَّػهم قيَل لػهم قيػَل لػهم 161
 ]كبير[ين شالسوسي: بإدغاـ الثاء في ال حيث شّْيػتم حيػُث شئتم حيػُث شئػتم 161
 ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ِشيػتم شئتم شئػتم 161

نغفػر لّػكم  نغفػْر لكم 161
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  نغفػر لَّكم نغفػْر لكم

 الدوري

 خطايػاكم خطيػئاتكم 161
بعدىا ألف، مع فتح الياء، مفتوحة بطاء 

وحذؼ الهمزة والتاء؛ )على وزف 
 قضاياكم(

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّػهم قيَل لػهم قيػَل لػهم 162

 إذ تَّػاتيهم إذ تَّػأتيهم إْذ تػأتيهم 163
السوسي: بإبداؿ و  تاء؛بإدغاـ الذاؿ في ال

 ألفاً  الهمزة
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ال تػاتيهم يهمال تػأت ال تػأتيهم 163
 بضم التاء مػعذرةٌ  مػعذرةً  164
 تاءبإدغاـ الذاؿ في ال وإذ تَّػأذف وإْذ تػأذفَ  167
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في الراء لسوسيا ػكتأذف رَّبُ  كتأذَف ربُ  ػكتػأذَف ربُ  167

 ؛يأتِهم  ؛يأخػذوف  169
 يػأخذوه

؛ يأخذوف 
 ؛ يأتهم
 ذوهيأخ

 ؛ياخذوف 
 ؛ ياتهم

 ياخذوه
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً 

 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا غفر لَّناسيُ  سيغفر لنا ػغفُر لنػاسيُ  169
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يوخذ يؤخذ يػؤخذْ  169
 بدؿ التاءياء الب يػعقلوف تػعقلوف 169
ـَ ِمػن 172  السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ػنءادـ مّْ  ءادـ مػن ءاد
 (بالػجمع) بزيادة ألف بعد الياء ذريػاتِػهم ذريَّػِتهػم 172
 بدؿ التاء باليػاء أف يػقولوا أف تػقولوا 172
 بدؿ التاء  باليػاء أو يػقولوا أو تػقولوا 173
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  شينػا شئػنا شػػئنا 176
 ف الهاءبإسكا فْهػو فُهػو 178
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السوسي: و  ؛الذاؿفي  داؿبإدغاـ ال ولقد ذَّرانػا ولقػد ذَّرأنا ولقػد ذرأنػا 179
 ألفاً  بإبداؿ الهمزة

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أولئك كَّاألنعاـ أولئَك كاألنعاـ أولئػَك كاألنػعاـ 179
 بالتقليل حسن ـىِ ـال ى  الػحسن 180
 لسوسي: بإبداؿ الهمزة واواً ا يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 185
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ال تػاتيكم ال تػأتيكم ال تػأتيكم 187

يسألونَك   يسألونَك كػأنك 187
 كأنك

يسألونك  
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كَّأنك

 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاسِ  187

بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  فوِ سوُء ال ؛ف اْ السوُء  فالسػوُء إِ  188
 مكسورة

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 188

 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال خلقػكُّم خلقػكم خلقػكم 189
 ]كبير[

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم قػُل ادعوا قػِل ادعوا 195
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےكيػدوف كيػدوفِ  195
 بإسكاف الهاء ْىػوو  ُىػوو  196

تطيعوَف ال يس ال يستػطيعوَف نصرىػم 197
 نصرىم

طيعوف ال يست
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نػَّصرىم

 باإلمالةِوتـر اىـم وتػراىم 198
 [السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير العفػو وَّامر العفػَو وأمر العفػَو وأمر 199
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  َوامر وأمر وأمر 199
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ غاف نػَّزْ الشيط غزْ الشيطاف نػَ  غػزْ الشيطاِف نَ  200

ت ياء ساكنة بعد اثبإو  ،حذؼ األلفب طَػْيف طػائف 201
 الطاء بدؿ الػهمزة

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتهم تأتهم تػأتػهم 203
 واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  يومنوف يؤمنوف يػؤمنوف 203
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 سورة األنفال(  8) 
 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ األنفػاؿ لّْلو األنفػاُؿ هلل األنفػاُؿ هلل 1
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنين مؤمنػين مؤمػنين 1
 زة واواً السوسي: بإبداؿ الهم المومنػوف المؤمنػوف المؤمػنوف 2
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومػنوف المؤمػنوف المؤمػنوف 4
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين المؤمنػين الػمؤمنين 5
 وقفاً: بالتقليلِإحـد ى إحػدى 7
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الشوكة تَّكوف الشوكِة تكوف الشوكِة تػكوف 7
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 7
 تاءبإدغاـ الذاؿ في ال إذ تَّػستغيثوف إذ تستغيثوف 9
 باإلمالةِبشـر ىِ  ى  بشػر  10

 مُ ػاكُ شَ غْ يػَ  يُغشّْػيكم 11
وفتح الشين  ،الغين إسكافو  ،الياء بفتح

 مع تخفيفها
 بضم السين النعاسُ  النعاسَ  11

يف الزاي؛ واإلخفاء بإسكاف النوف، وتخف ويُػْنػِزؿ ويُػنَػزّْؿ 11
 جلي

 باإلمالةِرـ اــالنَّــفرينِ؛ِللكـــــ ِـ  ارِ ػالنَّ   ؛ للكػػػػػ ػػػفرين 14
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وماواه ومأواه ومػأواه 16
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس وبػئس 16
 اواً السوسي: بإبداؿ الهمزة و  المومػنين المؤمػنين المؤمػنين 17
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 18

 مَوىّْنٌ  مْوِىنُ  18
فتح الواو وتشديد الهاء وتنوين النوف، ب

 واإلخفاء فيما بعدىا جلي
 بفتح الداؿ كيدَ  كيدِ  18
 بإدغاـ الداؿ في الجيم فقد جَّػاءكم فقْدجػاءكم 19
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 19
 (إف)و  الهمزة بكسر اهلل وإفَّ  وأفَّ اهلل 19
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومػنين المؤمػنين المؤمػنين 19

 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال ورزقػكُّم ورزقػكم ورزقَػكم 26
 ]كبير[

 ويغفْر لكم 29
ويغفر لَّكػم 
 ويغفر لَّكػم ويُػغفْر لكم

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 السينفي  داؿبإدغاـ ال قد سَّػمعنا قْد سػمعنا 31
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة وػػالسماِء يَ  والسمػاِء أَ  32
 حاؿ الوصل ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  أِو يػتنا أِو ائتنػا أِو ائتنػا 32
 ر[السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبي العذاب بّْػما العذاَب بػما العذاَب بػما 35

 يُغَفر لَّػهم يُغفػْر لهم 38
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  يُغفػر لَّػهم يُغَفْر لػهم

 الدوري
 السينفي  داؿبإدغاـ ال قد سَّػلف سلف قدْ  38
 في السينبإدغاـ التاء  تمضت سُّن مضْت سنت 38
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْسنتْ  سنت 38
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 بالتقليلِىِ قـربـ ال ى  قػربال 41
 العين بكسر بالِعػدوة )معاً(بالُعػدوة  42
 بالتقليلِالقصـو ىِ ِ؛ِالدنـي ا ى  القصػو  ؛الدنػيا  42

السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ  منامك قَّػليبلً  منامَك قليبلً  منامَك قليبلً  43
 ]كبير[

 باإلمالةِأر اكـهم أراكػهم 43
 الةباإلمِارىـمديِ  ديارىػم 47
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 47
 زايبإدغاـ الذاؿ في ال وإذ زَّينَ  وإْذ زيػنَ  48
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا زَين لَّػهم يَن لػهمزَ  زيػَن لػهم 48

48 
 ؛ اليوـَ مػن ؛وقػاَؿ ال 

 الفئػتاف نكص

 ؛ وقػاَؿ ال
 ؛ ناليوـَ م

 الفئتاف نكص

 ؛ قػاؿ الَّ و 
 ؛ اليـو مّْػن

 الفئتاف نَّػكص
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 48
ِأرِ  ي أخاؼإن ؛ ى  إنػي أر  48 ِإنـي  ِأخافِ؛ى   الياء فيهما بفتحِإنـي 
 باإلمالةِىِ أرِ  ى  أر  48
 باإلمالة تـر ىِ  ى  تػر  50
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  دابكػ كػدأب كػدأب 52
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  كػداب كػدأب كػدأب 54
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف 55
 وكسر السينبدؿ الياء، بالتاء  وال تػحِسبنَّ  وال يحَسبنَّ  59
 اثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ متم إنػو ىُّو إنػُو ىو إنػُو ىو 61
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىِّػو اهللُ ىػو اهللُ ىػو 62
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وبالمػومنين وبػالمؤمنين وبالػمؤمنين 62
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المػومنين المؤمنيػن الػمؤمنين 64
 الهمزة واواً  السوسي: بإبداؿ المػومنين المؤمنيػن الػمؤمنين 65
 الضاد بضم ُضػعفاً  َضػعفاً  66
 بدؿ الياءتاء الب فإف تكن فإف يكن 66
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 بدؿ الياءتاء الب تػكوف لو يكػوف لو 67
 باإلمالةِأسـر ىِ  ى  أسػر  67
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 67
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّػم أخػذتم 68

 ؛ألفبعدىا وفتح السين و الهمزة  بضمِىِ اأُلسـارِ  ى  األسػر  70
 باإلمالةو 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوتكم يػؤتكم يػؤتكم 70

ويغفػر لَّكم  ويغِفْر لكم 70
 ويغفػْر لكم

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  ويغفر لَّكم
 الدوري

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المػومنوف المػؤمنوف المػؤمنوف 74

 
 ة التوبةسور (  9) 

 

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 2
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 3
 الهاء بإسكاف فْهػو فُهػو 3
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  مػامنو مػأمنو مػأمنو 6
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ى  وتابػ ى  وتػأب ى  وتأبػ 8
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػنمو  مػؤمن مػؤمن 10
ـأ أئػّمة 12  دوف إدخاؿ بتسهيل الهمزة الثانيةْمَّةىـ 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنين مػؤمنين مػؤمنين 13
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنين مػؤمنين مػؤمنين 14
 اً السوسي: بإبداؿ الهمزة واو  الػمومنين المؤمنػين الػمؤمنين 16
 (باإلفراد) بحذؼ األلف، وإسكاف السين مْسجػد اهلل مسػاجد اهلل 17
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  17
 بتسهيل الهمزة الثانية فاْ أوليػاَء  أوليػاَء إف 23
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتي يػأتي يػأتي 24
 ثاءبإدغاـ التاء في ال رحبت ثُّػم رحبػْت ثػم 25
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المػومنين الػمؤمنين لػمؤمنينا 26
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 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 26
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ الالسوسي:  من بعد ذَّلك من بعِد ذلك من بعػِد ذلك 27

المشركَوف  المشركوَف نػجس 28
 نجس

المشركوف 
 ير[السوسي: إدغاـ متماثلين ]كب نَّجس

 بتسهيل الهمزة الثانية فَّ اْ شػاَء  شػاَء إفَّ  28
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف 29
 التنوين بحذؼ عػزيْػُر ابنُ  يْػٌر ابنُ ُعػزَ  30

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح أو  النصـار ىِ  ى  النػصار  30
 اإلمالة

السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ  ذلك قَّػولهم قولػهم ذلكَ  ذلَك قولػهم 30
 ]كبير[

 وحذؼ الهمزة ،الهاء بضم يضػاىوف يضػاىػئوف 30
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 30
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يوفكوف يؤفكوف يؤفكوف 30
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ى  ويابػ ى  ويأبػ ى  ويػأب 32
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال أرسل رَّسولو أرسَل رسولو أرسػَل رسولو 33
 باإلمالةِرـ ااألحبـ األحبػار 34
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  لياكػلوف ليأكلػوف ليأكػلوف 34
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 34
 باإلمالةِرـ اــنِ  ارِ ػنَ  35
 وكسر الضاد ،بفتح الياء يَػِضلُّ  يُػَضلُّ  37
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا زيػن لَّػهم زيَن لػهم زُيََّن لػهم 37
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة عمالهموَ سوُء  عمالػهمسػوُء أَ  37
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 37
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّكم لكمقيػَل  قيَل لػكم 38
 بالتقليل الدنـي ا )معاً(الدنيػا  38
 باإلمالةِرـ االغـ الغػار 40

 ؛ يػقوُؿ لصاحبو 40
 وكلمُة الِلو ىي

  يقوُؿ لصاحبو
 وكلمُة الِلو ىي

يقوؿ لّْصاحبو 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وكلمُة اهلل ىّْي
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ِ؛ِالعلي ـا يػاالعل ؛ ى  السفل 40  بالتقليلِالسفل ى 
 بكسر الميم وصبلً  عليهػِم الشقة عليهػُم الشقة 42
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا يتبػين لَّك يتبػَين لك يتبػيَن لك 43
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاذنكيس تأذنكيس يستأذنػك 44
 الهمزة واواً  السوسي: بإبداؿ يومػنوف يؤمنػوف يػؤمنوف 44
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاذنكيس تأذنكيس يستأذنػك 44
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومػنوف يؤمنػوف يػؤمنوف 45
 حاؿ الوصل واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  يقوُؿ وذف يقوُؿ ائذف يقػوُؿ ائذف 49
 ]كبير[بإدغاـ التاء في السين : السوسي قطواالفتنة سَّ  الفتنِة سقطوا الفتنػِة سقطوا 49
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱب فرينـــــِـ لكٱب 49
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنوف المؤمنػوف المؤمنػوف 51
 وقفاً: بالتقليلِإحـد ى ىإحػد 52
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ حن نَّتربصون ونحن نترّبص ونػحُن نتربّػص 52
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وال يػاتوف وال يػأتوف أتوفوال يػ 54
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 55
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  سػيوتينا سيػؤتينا سيؤتينػا 59

؛  يؤمػن ؛ )معًا(يؤذوف  61
 ويؤمن

 يؤمن ؛يؤذوف 
 ويؤمن

 يومن ؛يوذوف 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ويومن

 مؤمنينويؤمُن لل 61
ويؤمُن 
 للمؤمنين

ويومن 
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا لّْلمومين

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنين مػؤمنين مػؤمنين 62

َزؿ تُػنَػزَّؿ 64  تُػنػْ
واإلخفاء  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛

 جلي
 وفتح الفاء ،بياء مضمومة يُعػفَ  عػفُ نَ  66
 فتح الذاؿو  بدؿ النوف،بتاء  بتُعذَّ  بنُعػذّْ  66
 بتنوين الضم طائفةٌ  طائفةً  66
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػامروف يػأمروف يػأمروف 67
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 69
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسػُلهم 70
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتػهم يػأتهم يأتػهم  70
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  والموتفػكات فػكاتوالمؤت والمؤتفػكات 70

 ؛ والمؤمػنوف  71
 ويؤتػوف ؛ والمؤمػنات

والمؤمػنوف 
 والمػؤمنات
 ويؤتػوف

والػمومنوف 
والػمومنات 
 ويػوتوف

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يامروف يأمروف يأمروف 71

 والمؤمنات ؛المؤمػنين  72
 ؤمنينالػم

 والمػؤمنات
 الػمومنين
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  والػمومنات

 والمؤمناِت جنػات 72
والمؤمػناِت 

 جنات
والمومنػات 

 ]كبير[ جيمفي ال تاءبإدغاـ الالسوسي:  جَّنات

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ومػاواىم ومػأواىم  ومػأواىم 73
 الهمزة ياءً السوسي: بإبداؿ  وبػيس وبئػس وبئػس 73
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 74
 بالتقليلِونـجـو اهم ونػجواىم 78
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 79

80 
 ؛  استغفْر لػهم
 )معاً(تستغفْر لهم 

استغفر لَّػهم 
 ؛ استغفْر لهػم

تستغفر لَّهم 
 تستغفْر لهم

؛  استغفر لَّػهم
 همتستغفر لَّ 

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فاستاذنوؾ فاسػتأذنوؾ فاستأذنػوؾ 83
 الياء بإسكاف معي عدّواً  معػَي عدّواً  83
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 85
 في السينبإدغاـ التاء  أنزلت سُّػورة أنزلْت سػورة 86
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  اسػتاذنك اسػتأذنك استأذنػك 86
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  وطبع عَّػل ى  وطبع عل ى  وطُبَع عػل 87
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ليوذف ليؤذفَ  ليؤذفَ  90
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا ليوذف لَّػهم ليؤذَف لهم ليؤذَف لػهم 90
 بالتقليلِـىِ مرضِ ـال ى  الػمرض 91
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يستاذنونك يستأذنونك يستأذنػونك 93
 باإلمالةِركمـ اأخب أخباركم 94

وسيرى اهلل  وسيرى اهلل وسيرى اهلل 94
 اهلل ىيِ سو

أو  وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح
إما  اإلمالة، فيكوف للسوسي مع اإلمالة

 ترقيػقها ، أولةلفظ الجبل الـ تفخيم
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  نومن نؤمػنَ  نؤمػنَ  94
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا نومن لَّػكم نؤمػَن لكم نؤمػَن لكم 94
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ومػاواىم ومػأواىم ومػأواىم 95
 السين بضم السُّػوء السَّػْوء 98
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ما ينفق قُّربات ينفُق قربات ما ما ينفػُق قربات 99
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومن يػؤمن يؤمػن 99
 باإلمالةِرـ اواألنصـ واألنصػار 100
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نحن نَّعلمهم نحُن نعلمهم نػحُن نعلمهم 101

 مع كسر التاءالبلـ؛  بزيادة واو بعد صلواتِػك صػبلتََػك 103
 )بالجمع(

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلَل ىػو )معاً(اهلَل ىػو  104
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ويػاخذ ويػأخذ ويػأخذ 104

 فسيرى اهلل فسيرى اهلل 105
فسيرى اهلل  

 اهلل فسي ى

أو  وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح
إما  ، فيكوف للسوسي مع اإلمالةاإلمالة
 ترقيػقها ، أولفظ الجبللة الـ تفخيم

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  والػمومنوف والػمؤمنوف والمؤمنػوف 105

ىمزة مضمومة قبل الواو فتصبح بزيادة  مْرَجُئوف مْرَجْوف 106
 الواو مدية

 ة واواً السوسي: بإبداؿ الهمز  الػمومنين الػمؤمنين المػؤمنين 107
 بالتقليل حسن ـىِ ـال ى  الحسػن 107
 بالتقليل التـقو ىِ  ى  التقػو  108
 بالتقليل تـقو ىِ  ى  تقػو  109
 باإلمالةِرـ اــنِ ؛ِِارـ ِى ارِ ػنَ ؛  ىػار 109
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 التاء بضم تُػقّطع تَػقطَّػع 110
 باإلمالةِاةالتـورِ ِ؛ِىِ اشتـرِ  التػوراة ؛ ى  اشتػر  111
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين منينالػمؤ  المػؤمنين 111
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين المػؤمنين 112
 بالتقليلِىِ قـربـ  ى  قػرب 113
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا تبيػن لَّػهم تبيَن لػهم تبيػَن لػهم 113
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفيلسوسا تبيػن لَّػو تبػيَن لو تبيَن لػو 114
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا يبيػن لَّػهم يبيػَن لهم يبيػَن لػهم 115
 باإلمالةِرـ اواألنصـ واألنصػار 117

 كاد تَّػزيغ كاَد تػزيغ كاَد يػزيغ 117
 ؛(تزيغبدؿ الياء األولى في ) بالتاء

 []كبير الداؿ في التاءإدغاـ بالسوسي: و 
 بحذؼ الواو رؤؼ رؤوؼ 117
 بكسر الميم وصبلً  عليِهػِم األرض عليػهُم األرض 118
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلل ُىػو اهلَل ُىػو 118

 وال ينفػقوَف نفقة 121
وال ينفقػوَف 

 نفقة
وال ينفقػوف 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نَّفقةً 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنوف نػوفالمؤم الػمؤمنوف 122
 باإلمالة رـ االكّفـ الكفَّػار 123
 في السينبإدغاـ التاء  أنزلت سُّػورة أنزلْت سػورة 124
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ذهزادتو ىَّ  زادتُو ىػذه زادتػُو ىذه 124
 باإلمالة يـر اكم يراكػم 127
 في السينبإدغاـ التاء  سُّػورةأنزلت  أنزلْت سػورة 127
 بإدغاـ الداؿ في الجيم لقد جَّػاءكم لقْد جػاءكم 128
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  بالػمومنين بالػمؤمنين بالمؤمنػين 128
 بحذؼ الواو رؤؼ رؤؼ رؤوؼ 128
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 129
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 الراء بإمالة الرِ  الر 1
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل لنَّػاسل 2

 َلِسْحػرٌ  َلساحرٌ  2
 إسكافو  ،وكسر السين ،األلف بحذؼ

 الحاء
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 بالتقليل دعـو اهم )معاً(دعواىم  10
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 11
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا بالخير لَّقضي يبالخيِر لُقض بالخيِر لَػقِضي 11
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا زّين لّْلمسرفين زُيَّْن للمسرفين زُيّْػَن للمسرفيػن 12
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسلُػهم 13
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ليومػنوا ليؤمنػوا ليؤمنػوا 13
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ خػبلئف فّْي بلئَف فيخػ خػبلئَف في 14
 حاؿ الوصل ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ات لقاءف لقاءنا ائػت لقاءنا ائػت 15
 الياء بفتح إنّْػيَ  ؛نفسػَي  ؛لػَي  إنّػي ؛نفسي  ؛لػي  15
 باإلمالة اكموالِأدرِ  وال أدراكم 16
 التاءبإدغاـ الثاء في  لبثػتُّ  لبثْػتُ  16

 كذَّب بآياتو  ؛أظلُم ِمػّمن  17
؛ من أظلُم م

 كذََّب بآياتو
؛ مَّن مّْ  أظلم

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كذَّب بّْػآياتو

 باإلمالة افتـر ىِ  ى  افتػر  17

 السين بإسكاف رْسػَلنا ُرُسػَلنا 21
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 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 23
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 باإلمالة را ِد دار 25

بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  ى  لوِ يشػاُء ؛  ى  لاْ يشػاُء  ى  يشػاُء إلػ 25
 مكسورة

 بالتقليل حسن ـىِ ـال ى  الػحسن 26
 ]كبير[ جيمفي ال تاءبإدغاـ الالسوسي:  السيئات جَّزاء السيئاِت جزاء السيئاِت جػزاء 27
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  27
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نػقوؿ لّْلذين نػقوُؿ للذين نػقوُؿ للذين 28

كاؼ في ال قاؼبإدغاـ ال السوسي: قػكُّميرز  يرزقكم يػرزقكم 31
 ]كبير[

 ياءبتخفيف ال المْيػت )معاً(الميّْت  31
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػفِأنَّــ ىِ ف ى  ػأنَّػف 32
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْكلمتْ  كلمت 33
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف 33
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػفِأنَّــ ىِ ف ى  ػأنَّػف 34
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وفكوفت ؤفكوفت ؤفكوفت 34
 وتشديد الداؿ ؛باختبلس فتحة الهاء ال يَػَهّدي ال يَػِهدّْي 35
 باإلمالةِيُفتـر ىِ  ى  يُفػتر  37
 باإلمالةِافتـر اه افتػراه 38
 ؿ الهمزة ألفاً السوسي: بإبدا فػاتوا فػأتوا فػأتوا 38
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاويلو ؛ياتهم  تأويلو ؛يأتهم  تأويػلو ؛يأتػهم  39
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كذلك كّذب كذلَك كّذب كذلَك كّذب 39

ال  ؛يؤمن  ال يػؤمن ؛يػؤمن  40
 يؤمن

ال ؛ يومن 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومن
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أعلُم  ينأعلُم بالمفسد 40
 بالمفسدين

أعلْم 
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها بالمفسدين

 بدؿ الياء بالنوف نػحشرىم يػحشرىم 45
 باإلمالةِالنَّـه ار النَّػهار 45

ولو القصر الهمزة األولى  بحذؼ جػآ َأجلهم ؛جػا َأجلهم  جػاَء َأجلهم 49
 والقصر أرجح والتوسط في األلف،

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فبل يستاخروف فبل يستأخروف فبل يستػأخروف 49
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيل لّْلذين قيَل للذين قيػَل للذين 52
 الياء بفتح وربػيَ  وربػي 53
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قد جَّػاءتكم قػْد جاءتكم 57
 واواً  السوسي: بإبداؿ الهمزة للمػومنين للمؤمػين للمػؤمنين 57
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا أذف لَّػكم أذَف لكم أذَف لػكم 59
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 60
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  شػاف شػأف شػأف 61
 تاءاؿ في الالذبإدغاـ  إذ تُّػفيضوف إْذ تػفيضوف 61
 ةباإلمالِالبشـر ىِ  ى  البشػر  64
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 64

 ال تبػديَل لكلمات 64
ال تبديػَل 
 لكلمات

ال تبديػل 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ لّْكلمات

 بتسهيل الهمزة الثانية فاْ شركاَء  شركاَء إف 66

67 
الليَل  ؛جعَل لػكم 

 لتسكنوا
 جعَل لَػكم

 الليَل لتسكنوا
 جعل لَّكم

 ي: إدغاـ متماثلين ]كبير[السوس الليل لّْتسكنوا

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ سبحانو ىُّػو سبحانُو ىػو سبحانُو ىػو 68
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 70
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لّْقومو قػاَؿ لقومو قاَؿ لقومػو 71
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ليومػنوا ليؤمػنوا ليؤمػنوا 74
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  نطبع عَّػل ى  نطبُع عػل ى  نطبُع عػل 74
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   75
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   77
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 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا وما نحن لَّكما وما نحُن لكما وما نػحُن لكما 78
 ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  أجيتنا أجئتنا أجػئتنا 78
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  بمومنين بمؤمنين بمؤمػنين 78
 حاؿ الوصل واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  فرعوُف وتوني فرعوُف ائتوني فرعػوُف ائتوني 79
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قاؿ لَّػهم قاَؿ لػهم قػاَؿ لػهم 80
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   80
 التقليلبِىِ موسِ  موسى   81
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  ما جػيتم ما جػئتم ما جئػتم 81

 ءآلسػحر ےبػو بِو السػحر 81
ل ىمزة الوصل بزيادة ىمزة استفهاـ قب

 وأالتسهيل أي ب)ءالذَّكرين( مثل  فُتقرأ
 ، وال يخفى مد الصلة الكبرىاإلبداؿ

 ]كبير[في البلـ  بإدغاـ النوف: لسوسيا ىِ موسِ لِ ءامن  ىِ موسِ لـءامَن  موسى  لءامَن  83
 بالتقليلِىِ موسِ لـ موسى  ل 83
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   84
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 86
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   87
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 87
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   88
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 88
 الياء بفتح ليَػضلوا ليُػضلوا 88
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوا فبل فبل يػؤمنوا فبل يػؤمنوا 88
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الغرؽ قَّػاؿ الغرُؽ قاؿ الغػرُؽ قاؿ 90
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 92
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  نػاابػوّ  نػابػّوأ بػّوأنا 93
 بإدغاـ الداؿ في الجيم لقد جَّػاءؾ لقْد جػاءؾ 94
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْكلمتْ  كلمت 96
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يومنوف ال يؤمنػوف ال يؤمنػوف 96
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 98
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػين مؤمػنين مؤمػنين 99
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تػومن تػؤمن تػؤمن 100
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وفال يومن ال يؤمنػوف ال يػؤمنوف 101
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم قُػُل انظُػروا قِل انظُػروا 101
 السين بإسكاف ُرْسػلنا ُرُسػلنا 103
 الجيم وتشديدالنوف الثانية  بفتح نُػَنجّْ  نُػْنجِ  103
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 103
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 104

ىػَو وإف  يصيُب بػو ؛ىػَو وإف  107
 يصيػُب بػو

 وَّإف ىػو
 يصيب بّْػو

 ]كبير[ السوسي: إدغاـ متماثلين

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 107
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قػد جَّػاءكم جػاءكم قدْ  108
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 109

 
 سورة ىود(  11) 

 

 الراء بإمالةِالـرِ  الر 1
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ويػوت ويػؤت ويػؤت 3
 الياء بفتح فإنػَي أخاؼ فإنػي أخاؼ 3
 بإسكاف الهاء وْىػو ووُىػ 4
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعػلم مَّػا يعلُم مػا يعلػُم ما 5

 

 

 

 

 

 



 فرش الجزء الثاني عشر                                                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 151      

 

 

 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ويعلم مُّستقرىا ويعلُم مستقرىا ويعلُم مستقرىا 6
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 7
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتػيهم يأتػيهم يػأتيهم 8
 الياء بفتح عنػَي إنو عنػي إنػو 10
 باإلمالةِاهافتـرِ  افتػراه 13
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فاتػوا فأتػوا فػأتوا 13
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 15
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   17
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 17

 ال يؤمنػوف ؛يػؤمنوف  17
 يػؤمنوف
 ال يػؤمنوف

 يػومنوف
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أظلم مّْػّمن أظلم مػمن أظلم مػمن 18
 باإلمالة افتـر ىِ  ى  افتػر  18
 الذاؿ بتشديد تذَّّكػروف تذَّكػروف 24
 الهمزة بفتح أنػي لكم إنػي لكم 25
 الياء حبفت إنػَي أخاؼ إنػي أخاؼ 26

27 
 ؛وما نراؾ  ؛ما نػراؾ 

 ى  وما نر 
 باإلمالةِىِ نـرِ وماِ؛ِاكِوماِنرِ ِ؛اكِماِنرِ 

 الياء همزب ئَ بػاد بػاديَ  27
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  الػراي الػرأي الرأي 27
 الميم وتخفيف ،بفتح العين فَعػِميت فُعػمّْيت 28
 الياء بفتح ولكنػيَ  ولكنػي 29
 باإلمالةِأر اكم أراكػم 29
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ا قـو مَّػنوي ويػا قوـِ َمن ويا قوـِ َمػن 30
 الذاؿ بتشديد تذَّّكػروف تذَّّكػروف تذَّكػروف 30

 وال أقوُؿ لكػم 31
 والأقػوُؿ للذين

وال أقوُؿ لكم  
 والأقوُؿ للذين

 وال أقوؿ لَّكم
 لين ]كبير[السوسي: إدغاـ متماث والأقوؿ لّْلذين

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوتيهم يػؤتيهم يؤتيَػهم 31
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 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بِػما أعلُم بػما أعػلُم بػما 31
 الياء بفتح إنػَي إذاً  إنػي إذاً  31
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قػد جَّػادلتنا قػْد جػادلتنا 32
 لسوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً ا فػاتنا فأتنػا فػأتنا 32
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتيكم يأتػيكم يػأتيكم 33
 الياء بفتح نصحػَي إف نصحػي إف 34
 باإلمالةِافـت اه افػتراه 35
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومن يؤمػن يػؤمنَ  36
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتيو يػأتيو يػأتيو 39

 جػآ أمرنا ؛جػا أمرنا  ػاَء أمرنػاج 40

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 تنوينبالكسر دوف  من كػلّْ  من كل   40
 كحفص  لو اإلمالةالميم، و  بضمِهاــــ ىُمـجرِ ِهاـــ ىم ـجرِ  41
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 42
 الثانية الياء بكسر بنػيّْ ػػػ ػػي بنػيَّ ػػػػ ػيػ 42
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 42

 قػاَؿ ال اليوـَ مػن ؛قػاَؿ ال  43
 اليػوـَ من

 قػاؿ الَّ 
 اليـو مّْػن

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة قلعيوَ سػماُء ػػػػػ  وي سػماُء َأقلعيػػػػػ  وي 44
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال فقػاؿ رَّبّ  فقػاَؿ رب فقػاَؿ ربّ  45
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےفبل تسػألن فبل تسػألن 46
 الياء بفتح إنػَي أعظك إنػي أعظك 46
 ]كبير[ راءفي ال بلـسوسي: بإدغاـ الال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّ  47
 الياء بفتح إنػَي أعوذ إنػي أعوذ 47

 تغفْر لػي 47
 تػغفر لّْي
 تغفػر لّْػي تغفػْر لي

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  ما جيػتنا ما جئتػنا ما جئتنػا 53
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 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا نحن لَّػكوما  وما نحُن لك وما نػحُن لك 53
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  بػمومنين بػمؤمنين بػمؤمنين 53
 باإلمالةِاعتـر اك اعتػراؾ 54

 جػآ أمرنا ؛جػا أمرنا  جػاَء أمرنػا 58

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 

ذا وسَّط المنفصل وللدوري وجو ثالث إ
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 باإلمالةِرـ اـجبِّ جبػار 59
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 60
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ غيره ىُّػو غيرُه ىػو غػيُره ىو 61

 فيػأخذكم ؛تػأكْل  64
تػأكل 
 فيػأخذكم

تػاكل 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فيػاخذكم

 باإلمالةِد اركـم اركػمد 65

 جػآ أمرنا ؛جػا أمرنا  جػاَء أمرنػا 66

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 بير[السوسي: إدغاـ متماثلين ]ك خزي يَّومئذ خزِي يومئذ خزِي يوِمػئذ 66
 باإلمالةِرىمـ اديـ ديػارىم 67

، واإلخفاء جلي؛ فتحالوصبًل: بتنوين  َكَفُروا  ثَُموداً  َكَفُروا  ثَُموَداْ  68
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

 بإدغاـ الداؿ في الجيم ولػقد جَّػاءت ولقْد جػاءت 69
 السين بإسكاف رْسػلنا رُسػلنا 69
 لةباإلماِبـالبشر ىِ  ى  بالبشػر  69
 الػهمزة فقطبإمالة ِاءِ ِر ءار  70

 ورآ إسػحق ؛ورا إسػحق  وراِء إسحػق 71

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط
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 الباء بضم يعقػوبُ  يعقػوبَ  71
 الدوري: بالتقليل ى  ويلتػػػػػ  ػػيِــويلت ـىِ ـــ ِيـ ى  ويلتػػػػػ  ػػي 72
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت لػدا ْاءَ  َءأَلػد 72
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْرحـمتْ  رحمػت 73
 باإلمالةِالـبشر ىِ  ى  البػشر  74
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قد جَّػاءَ  قْد جػاءَ  76

 جػآ أمر ؛ جػا أمر جػاَء َأمر 76

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أمر رَّبػك أمُر ربػك أمػُر ربك 76
 السين بإسكاف رْسػلنا رُسػلنا 77
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا أطهػر لَّكم ػُر لكمأطه أطػهُر لكم 78
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےتػخزوف تػخزوفِ  78
 الياء بفتح ضػيفيَ  ضػيفي 78
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ لتعلم مَّػا لتعلُم مػا ػُم مالَ عْ تػَ لَ  79
 ]كبير[السوسي: إدغاـ متماثلين  قاؿ لَّػو قاَؿ لػو قػاَؿ لو 80
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال رسػل رَّبك رسػُل ربك رسُل ربػك 81
 التاء بضم امرأتُػك امرأتَػك 81

 جػآ أمرنا ؛جػا أمرنا  جػاَء أمرنػا 82

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 

 ط الهمزة مع التوسط فقطوىو إسقا
ِأر اكمِ وإنػي أخاؼ ؛إنػي أراكم  84 ِأخافِ؛إنـي   الياء فيهما بفتحِوإنـي 
 باإلمالةِأر اكـم أراكػم 84
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْبقيـتْ  بقػيت 86
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنين مػؤمنين مػؤمنين 86
 (بالػجمع) او بعد البلـبزيادة و  أصػلواُتك أصػبلُتك 87
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػامرؾ تػأمرؾ تػأمرؾ 87
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بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  نّػكوِ نشاُء ؛  ّنكاْ نشاُء  نشػاُء إنػك 87
 مكسورة

 بفتح الياء توفيقػَي إال توفيػقي إال 88
 بفتح الياء شقاقػَي أف شقاقػي أف 89
 باإلمالةِـر اكلن لنػراؾ 91
 بفتح الياء أرىطػَي أعز أرىطػي أعز 92
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تػخذتُّػموهٱو  تخْذتػموهٱو  92
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتيو يػأتيو يػأتيو 93

 جػآ أمرنا ؛جػا أمرنا  جػاَء أمرنػا 94

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
ـ(، والتوسط في األلف، )والقصر مقد

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 باإلمالةِرىمـ اديـ ديػارىم 94
 ثاءبإدغاـ التاء في ال بعػدت ثَّػمود بِعػدْت ثػمود 95
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   96
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وبيػس وبئػس وبئػس 98
 بإبداؿ الهمزة ياءً  السوسي: بيػس بئػس بػئس 99
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ ال السوسي: المرفود ذَّلك المرفوُد ذلك ذلك* المرفػوُد  99
 باإلمالةِالقـر ىِ  ى  القػر  100

 جػآ أمر ؛جػا أمر  جػاَء َأمر 101

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 

ط المنفصل وللدوري وجو ثالث إذا وسَّ 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أمػر رَّبك أمػُر ربك أمػُر ربك 101
 باإلمالةِىِ القـرِ  ى  القػر  102
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 102
 ذاؿ ]كبير[في ال تاء: بإدغاـ اللسوسيا اآلخرة ذَّلك اآلخرِة ذلك اآلخػرِة ذلك 103

السوسي: و  ؛وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےيػات ےيػأت أتيػ 105
 ألفاً  بإبداؿ الهمزة
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 باإلمالة رـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  106
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا لَّػهم رـ اــالنَّ لػهم رـ اــالنَّ لػهم ارِ ػالنَّ  106
 السين بفتح َسػِعدوا ُسػعدوا 108
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فاختػلف فّْيو فيو فاختلفَ  فاخػُتلَف فيو 110
 ميمال بتخفيف لػمػا لّما 111
 طاء ]كبير[في ال تاء: بإدغاـ اللسوسيا الصبلة طَّرفي الصبلَة طرفي الصبلَة طرفػي 114
 ]كبير[بإدغاـ التاء في الذاؿ  السوسي: السيئات ذَّلك السيئاِت ذلك السيئاِت ذلك 114
 باإلمالةِىِ ؛ِذكرِ ِالنَّـه ار ى  ؛ ذكر  ارالنَّػه 114
 باإلمالةِىِ الـقرِ  ى  القػر  117
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جهنػم مّْػن جهنػَم من جهنػَم من 119
 الدوري: باإلمالة والنَّػاس سـ االنَّـو والنَّػاس 119
 باإلمالةِىِ وذكـرِ  ى  وذكػر  120
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  نللمػومني للمػؤمنين للمػؤمنين 120
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومػنوف يؤمػنوف يػؤمنوف 121
 الجيم بفتح الياء وكسر يَػرِجع يػُرجع 123
 بدؿ التاءياء الب يػعملوف تػعملوف 123

 
 سورة يوسف(  12) 

 
 الراء بإمالةِالـرِ  الػر 1

تعقلوَف نحُن  نَػحُن نَػُقصُّ  * تعقلوفَ  2
 ػقصنَ 

حن تعقلوف نَّػ
 قصّ نَّ 

 فيهما السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ 4
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ والقمر رَّأيتهم والقمر رأيتهم والقمَر رأيتػهم 4
 الثانية الياء بكسر بػنيّْ ػػػػ ػيػ بنيَّ ػػػ ػػيػ 5
 ألفاً  السوسي: بإبداؿ الهمزةو  قليل؛تبالِرويـ اكِرؤيـ اك رؤيػاؾ 5
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ لك كَّػيداً  لك كيػداً  لػك كيداً  5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاويل تأويػل تػأويل 6
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يػخُل لكم   يػخُل لكم يخػُل لكم 9
 يػخل لَّػكم

بخلف  إدغاـ متماثلين ]كبير[: السوسي
 عنو

 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْغيـابتْ  غيابػت 10
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ال تػامنا ال تأمػنا ال تػأمنا 11
 )فيهما( بدؿ الياء بالنوف نػرتْع ونػلعبْ  يػرتْع ويػلعبْ  12
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياكلو يأكلو يػأكَلو 13
 لسوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً ا الذيب الذئب الذئػبُ  13
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  الذيػب الذئػب الذئػبُ  14
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْغيـابتْ  غيابػت 15
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  الذيػب الذئب الذئػب 17
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  بمػومن بػمؤمن بػمؤمن 17
 في السينبإدغاـ التاء  سَّيارةوجاءت  وجػاءْت سّيارة 19

 ى  بشرَ ػػػ  ػػػي 19
ـ ؛ بشَرايَ يػػػػ ػػ  ايِ بشرِ يـــــ 

ـ  ايِ بشرِ يـــــ 

 بزيادة ياء إضافة مفتوحة وصبًل،
 أوالفتح  الكلمة ولو في ،ساكنة وقفاً 

 التقليل أواإلمالة 
 ]كبير[السوسي: إدغاـ متماثلين  دراىم مَّعدودة دراىَم معدودة دراىَم مػعدودة 20
 باإلمالةِاشتـر اه اشتػراه 21
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ليوسف فّْػي ليوسػَف في ليوسَف فػي 21
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاويل تػأويل تػأويلِ  21
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 21

 لػك قَّاؿ لَك قػاؿ لَك قػاؿ 23
الكاؼ في القاؼ السوسي: بإدغاـ 

 ]كبير[
 الياء بفتح ربػيَ  ربػي 23
 الػهمزة فقطبإمالة ِاءِ ِر ءار  24
 بتسهيل الهمزة الثانية نّػواْ الفحشاَء  الفحشاَء إنػو 24
 الثانية البلـ بكسر الػمخِلصين الػمخَلصين 24

 وشهد شَّاىد وشهَد شاىد وشهَد شػاىد 26
 شينالفي  داؿبإدغاـ ال السوسي:

 ]كبير[
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 26
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 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 27
 الػهمزة فقطبإمالة ِاءِ ِر ءار  28
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنػك كُّنت إنػِك كنت إنِك كػنت 29
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْامرأتْ  امػرأت 30
 شينالفي  داؿبإدغاـ ال قػد شَّغفػها قػْد شغفػها 30
 باإلمالةِلنـر اىا لنػراىا 30
 بألف بعد الشينوصبًل:  حػاشا هلل حػاش هلل 31
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّ  33
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنَّو ىػو إنػُو ىػو إنُو ىػو 34
 لياءا بفتحِانـيِ أرِ ؛ِِإنـيِ  )معاً( أرانػي؛ إنػي  36
 باإلمالةِانـيِ أرِ  )معاً(أرانػي  36

 بتػأويلو ؛تأكػل  ؛رأسػي  36
تأكل  ؛رأسي 

 بتػأويلو
تاكل  ؛راسي 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بتػاويلو

 باإلمالةِنـر اك نػراؾ 36
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ الَّ  قػاَؿ ال قػاَؿ ال 37

نبأتكما  ؛ال يأتيكما  37
 يأتيكما ؛ ويلوبتأ

ال يأتيكما 
  نبأتكما
 بتأويلو 
 يأتيكما

 ال يػاتكما
  نباتكما
  بتاويلو
 ياتيكما

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً 

 الياء بفتح ربػيَ  ربػي 37
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوفِيؤمنون يؤمنوف 37
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ )معاً(النَّػاس  38
 الياء بفتح ءابػائيَ  ءابائػي 38
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت ربابا ْاءَ  أربابٌ ءَ  39
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 40
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  راسو ؛فتاكل  رأسو ؛فتأكل  رأسػو ؛فتػأكل  41

 كَر ربػوذِ  ؛وقاَؿ للذي  42
 وقاَؿ للذي

 كػَر ربػوذِ 
 وقاؿ لّْلذي

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كػر رَّبػوذِ 

 الياء بفتحِإنـيِ  إنػي 43
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 باإلمالةِأر ىِ  ى  أر  43
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاكلهن يػأكلهن يػأكلهن 43
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة فتونػيوَ الػمؤلُ  الػمؤلُ أفتونػي 43

رؤي ايِ؛ِ للرؤيػا ؛ي ارؤيػ 43
ِللرؤي ا

روي ايِ؛ِ
ِللروي ا

 ألفاً  السوسي: بإبداؿ الهمزةبالتقليل؛ و 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بتاويػل بتػأويل بتػأويل 44
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػتاويلو بتػأويلو بتػأويلو 45
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياكػلهن يأكلػهن يأكػلهن 46
 الياء بفتح لعػّليَ  لعػّلي 46
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 46
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكػلوف تأكلػوف تػأكلوف 47

 السوسي: بإبداؿ الهمزةو  ؛الهمزة بإسكاف دابػاً  دْأبػاً  دأَبػاً  47
 ألفاً 

 ي: بإبداؿ الهمزة ألفاً السوس ياكلن ؛ياتي  يأكلن؛ يػأتي  يأكلػن؛ يأتػي  48
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ ال السوسي: بعد ذَّلك بعِد ذلك بعِد ذلك 48
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتي يػأتي يأتػي 49
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ ال السوسي: بعد ذَّلك بعِد ذلك بعِد ذلك 49
 حاؿ الوصل واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  الملُك وتوني الملُك ائتوني الػملُك ائتوني 50
 بألف بعد الشينوصبًل:  حػاشا هلل حػاش هلل 51
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْامرأتْ  امػرأت 51
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 الياء بفتح ربػيَ  ؛نػفسَي  ربػي ؛نفسػي  53

 بالسو~ إال ؛بالسو إال  بالسوِء إال 53

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
في األلف، )والقصر مقدـ(،  والتوسط

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 حاؿ الوصل ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  الملُك وتوني الملُك ائتوني الػملُك ائتوني 54

 ليوسَف فػي 56
 نصيُب برحػمتنا

ليػوسَف في 
نصيُب 
 برحمتنا

ليوسف فّْػي 
نصيب 
 بّْرحمتنا

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بتسهيل الهمزة الثانية خوةاْ وجػاَء  وجػاَء إخوة 58
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ليوسف فّْػي ليػوسَف في يوسَف فػدخلوا 58
 حاؿ الوصل ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  قػاَؿ اتوني قاَؿ ائتوني قػاَؿ ائتوني 59
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  نػيتاتو  تأتػوني تػأتوني 60
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كيل لَّكم كيَل لكم كيَل لػكم 60

 وقاؿ لّْفتيػتو وقاَؿ لفتيػتو وقاَؿ لفتيانػو 62
وبتاء  ؛بعد الياء التي بحذؼ األلف
السوسي: إدغاـ ؛ و مكسورة بعدىا

 متماثلين ]كبير[
 سر الحاء وإسكاف الفاءبحذؼ األلف وك ظػاً ِحػفْ  حػافظاً  64
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 64
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ذلك كَّيل ذلَك كيػل ذلَك كيػل 65
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ ّلن قػاَؿ لن قػاَؿ لن 66

 ےتػوتوف ےتػؤتوف تػؤتػوف 66
السوسي: بإبداؿ و  : بإثبات ياء؛وصبلً 

 الهمزة واواً 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  لتاتػنني لتأتنػني لتأتنػني 66
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 68
 الياء بفتح إنػَي أنا إنػي أنا 69

 نػفقد صُّواع نػفقُد صواع نػفقُد صػواع 72
 الصادفي  داؿبإدغاـ ال السوسي:

 ]كبير[
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 بإبداؿ الهمزة ياءً  السوسي: ما جػينا ما جػئنا ما جئػنا 73
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 75
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة خيػوػػوعػاِء يَ  )معاً(وعاِء أخيػو  76
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كذلك كّْدنا كذلَك كدنا كذلَك كدنا 76
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  لياخػذ ليأخػذ ليأخػذ 76
 التنوين بحذؼ درجػاِت َمػن ػندرجػاٍت م 76
 السينفي  داؿبإدغاـ ال فقد سَّػرؽ فقْد سػرؽ 77
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يوسف فّْػي يوسُف فػي يوسُف فػي 77
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بِػما أعلُم بػما أعلُم بػما 77
 باإلمالةِنـر اك نػراؾ 78
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  اخذنػ نػأخذ نػأخذَ  79
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يوسف فَّػلن يوسَف فلػن يوسَف فػلن 80
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاذف يػأذفَ  يػأذفَ  80
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا يػاذف لّْػي يػأذَف لػي يػأذَف لػي 80
 الياء فيهما بفتح لػَي أبػيَ  لػي أبػي 80
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 80
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتيني يػأتيني يػأتَيني 83
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنػو ىُّػو إنػُو ىػو إنػُو ىػو 83

 َفى  ػػػأسػػػ   ي َفى  ػػػأسػػػ   ي 84
 يـــ ۤـٰــأسف ىِ 

والفتح  بخلف عنو، الدوري: التقليل َفى  ػػػأسػػػ   ي
 مقدـ

 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 84
 الياء بفتح وحزنػيَ  وحزنػي 86
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وأعلم مّْػن وأعلُم مػن وأعلُم مػن 86
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وجػينا وجئػنا وجئػنا 88
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نّػك•َءا نػكَأءِ  90
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ الَّ  قػاَؿ ال قػاَؿ ال 92
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 92
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  واتوني ؛يات  وأتوني ؛يأت  وأتونػي ؛يػأت  93
 الياء بفتح إنػَي أعلم إنػي أعلم 96
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 ين ]كبير[السوسي: إدغاـ متماثل أعلػم مّْن أعلُم مػن أعلُم ِمػنَ  96

استغفر لّنػا  استغفػْر لنا 97
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  استغفر لَّنػا استغفْر لنػا

 الدوري
 الياء بفتح ربػَي إنػو ربػي إنو 98
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا أستغفر لَّكم أستغفُر لكم أستغفُر لكم 98
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ػوإنػو ىُّ  إنػُو ىػو إنػُو ىػو 98
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ 100
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ الِتاويلِر وي ايِتأويُلُِرؤي اي تأويُل ُرؤيػاي 100
 اً واو السوسي: بإبداؿ الهمزة بالتقليل؛ و  ي ايِورُِ ُرؤي اي ُرؤيػاي 100
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قد جَّعلػها قد جعلها 100
 الياء بفتح بػَي إذ بػي إذ 100

بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  نػووِ يشاُء ؛  نػواْ يشػاُء  يشػاُء إنػو 100
 مكسورة

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنػو ىُّػو إنػُو ىػو إنػُو ىػو 100
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  اويلتػ تػأويل تػأويل 101
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 101
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ واآلخرة تَّوفني واآلخرِة توفني واآلخرِة توفػني 101
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 103
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  بػمومنين بػمؤمنػين بػمؤمنين 103

 وكػأيّ  وكػأيّػن 105
الوقف اضطراراً أو اختباراً على  يجوز

 راجع األصوؿ( للتفصيلالياء، )
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وما يومػن وما يػؤمن وما يػؤمن 106
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتيػهم تأتيػهم )معاً(تػأتَيهم  107

 ى  ػيػوحَ  ينػوحِ  109
، وألف فتح الحاءو بدؿ النوف، بالياء 

 بعدىا بدؿ الياء
 باإلمالةِالقـر ىِ  ى  القػر  109
 بدؿ التاء بالياء أفبل يػعقلوف أفبل تػعقلوف 109
بػوا ُكػِذبػوا 110  الذاؿ بتشديد ُكػذّْ
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 يْ ػجِ فػنُػنْ  فنُػجّْػيَ  110
بنونين األولى مضمومة والثانية ساكنة، مع 

واإلخفاء  ؛تخفيف الجيم وإسكاف الياء
 جلي

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاسنا بأسػنا بػأسنا 110
 باإلمالةِيفتـر ىِ  ى  يُفتػر  111
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يؤمنػوف يػؤمنوف 111

  
 سورة الرعد(  13) 

 
 الراء بإمالةِمرِ ـال المر 1
 الدوري: باإلمالة الػنَّاس سـ االنَّـ النَّػاس 1
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف 1
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 3
 ]كبير[ جيمفي ال تاءبإدغاـ ال السوسي: الّثمرات ّجعل الّثمراِت جعل الثَّمػراِت جعػل 3
 بدؿ الياء بالتاء ى  ُتسقػ ى  ُيسقػ 4
 الفاءفي  باءبإدغاـ ال تعجب فَّعجػبٌ  تعجْب فعجػبٌ  5
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نػااْ ءا ؛ذا اْ ءا َءإنػا ؛إذا ءَ  5
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  5
 بكسر الميم وصبلً  قبلهػِم المثبلت قبلهػُم المُثبلت 6
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 6
 متماثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ  يعلم مَّػا يعلُم مػا يعلُم مػا 8
 بالتقليلِأُنث ـىِ  ى  أنثػ 8
 باإلمالةِبـمقدا ر بػمقدار 8
 باإلمالةِرـ ابالنَّهـ هاربالنَّ  10
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسياِرِلَـّوـ ابالنَّهـِرِلـوـ ابالنَّهـ لػو* هار بالنَّ  10

* المحاِؿ  ؛فيصيُب بػها  13
 لػو

فيصيُب بػها 
 والمحاِؿ لػ

فيصيب بّْػها 
 محاؿ لَّػوال

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 13
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 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 14
 تاءبإدغاـ الذاؿ في ال تػخذتُّػمٱأف تخْذتػمٱأف 16

 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال خالق كُّػل خالُق كػل خالُق كػل 16
 ]كبير[

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 16
 بدؿ الياء بالتاء تػوقدوف يػوقدوف 17
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  17
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ لذيناألمثاؿ لّْ  األمثاَؿ للذين األمثاَؿ للذيػن 17
 بكسر الميم وصبلً  حسن ـىِ ـاللربػهِم  ى  لربػهُم الحسن 18
 بالتقليل ـىِ حسنِ ـال ى  الحسن 18
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ومػاواىم ومأواىػم ومػأواىم 18
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وبػيس وبئػس وبػئس 18
 وقفاً: بالتقليلِعقب ـىِ  ى  عقػب 22
 باإلمالةِالـّدا ر الػدار 22
 وقفاً: بالتقليلِعقب ـىِ  ى  عقػب 24
 باإلمالة الـّدا ر الػدار 24
 باإلمالة الـّدا ر دارالػ 25
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 26

 ى  الصالحاِت طػوب 29
الصالحاِت 

 ِ  طوب 
الصالحات 

 ِ  ]كبير[ : بإدغاـ التاء في الطاءلسوسيا ط وب 

ِ  ى  طػوب 29  بالتقليل طوب 
 بكسر الميم وصبلً  عليهػِم الذي عليهػُم الذي 30
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها و كلػْم بِػوأ أو ُكلّْػَم بػو أو ُكلّْػَم بػو 31
 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الموتػ 31
 باإلمالةِد ارىـم دارىػم 31
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتي يأتػي يػأتيَ  31
 تاءبإدغاـ الذاؿ في ال أخذتُّػهم أخذتػهم 32
 ]كبير[في البلـ  اـ النوف: بإدغلسوسيا زين لّْػلذين زيَن للذين زُيّْػَن للذين 33
 الصاد بفتح وَصػدوا وُصػّدوا 33
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 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 34
 الكاؼ بإسكاف ُأْكػلها أُ ُكػُلها 35
ِ وعػقبى ؛عقػبى  35  وقفاً: بالتقليلِعقب ـىِ؛ِوعـقب 
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 35
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ م مَّالكالعل العلِم مالك كالعلِم مػالَ  37
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتي يأتػي يػأتيَ  38
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ناتػي نػأتي نػأتي 41
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 41
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػا يعلُم مػا يعلُم مػا 42

 الكافر لّْمػن كافُر لػمنال الكفَّػاُر لػمن 42
 بفتح الكاؼ وألف بعدىا وكسر الفاء،

: بإدغاـ الراء في لسوسياو  (؛باإلفراد)
 ]كبير[البلـ 

 وقفاً: بالتقليل عقب ـىِ  عقػبى 42
 باإلمالة الـّدا ر الػدار 42

 بسم اهلل * الكتابِ  43
 الكتاِب بسم

 اهلل
 الكتاب بّْسم

 اهلل

الوصل  في حاؿ وصل السورتين في وجو
الباء في إدغاـ  سوسيبسملة فللمع ال

 الباء

 
 سورة إبراىيم(  14) 

 
 الراء بإمالةِالرِ  الر 1
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل لكػػػػػ ػػػفرينل 2
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 3
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا ليبين لَّػهم ليبَين لػهم ليبيَن لػهم 4
 بإسكاف الهاء ػووىْ  وُىػو 4
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   5
 باإلمالةِرـ اصبّـ صبّػار 5
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   6
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ويستحيوَف  ويستحيوَف نساءكم 6
 نساءكم

ويستحيوف 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نّْساءكم

 تاءبإدغاـ الذاؿ في ال وإذ تَّػأّذف وإذ تػأّذفَ  7
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في الراء لسوسيا تػأذف رَّبكم تػأذَف ربكم تػأذَف ربكم 7
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   8
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتػكم يأتػكم يػأتكم 9
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسلػهم 9
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسلهػم 10
 ]كبير[البلـ : بإدغاـ الراء في لسوسيا ليغفر لَّػكم ليغفَر لكم ليغفَر لكم 10
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فاتػونا فػأتونا فػأتونا 10
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسلػهم 11
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تيكمانػ نػأتيكم نػأتيكم 11
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  منػوفو الم المؤمنػوف المؤمنػوف 11
 الباء بإسكاف سْبػلنا سبُػلنا 12
 السين بإسكاف لرْسػلهم لػهمسِ رُ لِ  13
 باإلمالةِرـ اجبّـ جبّػار 15
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وياتيػو ويأتيػو ويػأتيو 17
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ويػات ويػأت ويػأت 19
 الياء بإسكاف لػي عليكم لػَي عليكم 22
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےوفمتكأشر  أشركتمػوفِ  22

الصالحاِت  الصالحاِت جنات 23
 جنػات

الصالحات 
 ]كبير[ جيمفي ال تاءبإدغاـ ال السوسي: جَّػنات

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تػوتي تػؤتي تؤتػي 25
 الكاؼ بإسكاف أْكػلها أُكػَلها 25
 [: إدغاـ متماثلين ]كبيرالسوسي األمثاؿ لّْلناس سـ النَّـلاألمثاؿ  األمثاَؿ للنػاس 25
 الدوري: باإلمالة ِللناس سـ النَّـل للنػاس 25
 باإلمالةِقـر ار قػرار 26
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 27
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة لػموَ مايشػاُء  ألػم * مايشػاءُ  27
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 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْنعمتْ  نعمػت 28
 باإلمالةِالبـو ار البػوار 28
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وبػيس وبػئس ئسوبػ 29
 الياء بفتح ليَػضلوا ليُػضّلوا 30
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  30
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ولو اإلدغاـ يػاتي يَّػـو يأتَي يػـو يػأتَي يػـو 31
 دوف تنوينبفتح العين والبلـ  خبلؿَ  ؛بيػَع  خبلؿٌ ؛ بيػٌع  31
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا وسّخػر لَّكم وسّخػر لكم )معاً(وسخػر لكم  32
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا وسّخػر لَّكم وسّخػر لكم )معاً(وسخػر لكم  33
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْنعمـتْ  نعمػت 34
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 36
 الياء بفتح إنػَي أسكنت إنػي أسكنت 37
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 37
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ تعلم مَّػا تعلُم مػا تعلُم مػا 38
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےءدعػا دعػاءِ  40

 لّْػي اغفر اغفْر لػي 41
البلـ للبصري بخلف عن  بإدغاـ الراء في اغفر لّْػي اغفْر لػي

 الدوري
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وللمومنين وللمؤمنين وللمػؤمنين 41
 السين بكسر وال تػحِسبنَّ  وال تحَسػبنّ  42

السوسي: بإبداؿ و  ؛بكسر الميم وصبلً  ياتيهِم العذاب يأتيهِم العذاب يػأتيِهُم العػذاب 44
 الهمزة ألفاً 

 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا ن لَّػكموتبي لكم وتبيػنَ  وتبيػَن لكم 45
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كيف فَّعلنا كيَف فعلنا كيَف فعلنػا 45
 السين بكسر فبل تحِسبػنّ  فبل تحَسػبنّ  47
 باإلمالةِرـ االقّهـ القػهار 48

وترى  وتػرى الػمجرمين 49
 المجرمين

وترى 
؛ المجرمين 

 تـر ىِو
 مجرمينال

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح أو 
 اإلمالة
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األصفاِد  سرابيلهم* األصفاِد  49
 سرابيلهم

األصفاد 
 سَّرابيلهم

 السينفي  داؿبإدغاـ ال السوسي:
 ]كبير[

 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا النَّػار لّْيجزي النَّػاُر ليجزي ليػجزي* النػاُر  50
 الدوري: باإلمالة للنّػاس سـ النَّـل للنّػاس 52

األلباِب بسم  األلباب * بسم اهلل 52
 اهلل

األلباب بّْسم 
 اهلل

في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
الباء في إدغاـ  سوسيبسملة فللمع ال

 الباء
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 سورة الحجر(  15) 
 

 الراءبإمالة ِالـرِ  الػر 1
 الباء بتشديد ربَّػما ربَػما 2
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ياكلوا يأكلوا يػأكلوا 3
 بكسر الميم وصبلً  ويلهػهِم األمل ويلهػِهُم األمػل 3
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  وما يستاخروف وما يستأخروف وما يسػتأخروف 5
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  تػاتينا تػأتينا تػأتينا 7
 فتحمع الالزاي  وتشديدبفتح التاء والنوف  ؿُ ػزَّ ما تَػنَ  ما نُػنَػّزؿُ  8
 بالضم المبلئكةُ  المبلئػكةَ  8
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نػحن نَّزلنا نػحُن نزلنا نػحُن نزلنا 9
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  وما يػاتيهم وما يأتيهػم وما يػأتيهم 11
 إبداؿ الهمزة واواً السوسي: ب اليػومنوف اليؤمنػوف اليػؤمنوف 13
 في السينبإدغاـ التاء  خلػت سُّنػة خلْت سنّػة 13
 بإدغاـ الداؿ في الجيم ولقد جَّػعلنا ولقْد جػعلنا 16
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ حن نُّػحييلن لنحُن نػحيي لنحُن نػحيي 23
 فاً ألالسوسي: بإبداؿ الهمزة  المسػتاخرين المػستأخرين الػمستأخرين 24
 باإلمالةِرـ اــنِ  ارِ ػنَ  27
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبك قػاَؿ ربك قػاَؿ رّبك 28
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لَّػم قػاَؿ لػم قػاَؿ لػم 33
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّب قػاَؿ رب قػاَؿ رب 36
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّب َؿ ربقػا قػاَؿ رب 39
 الثانية البلـ بكسر الػمخِلصين الػمخَلصين 40

بمخرجيَن  نبػىء * بمخرجينَ  48
 نبىء

بمخرجين 
 نَّبىء

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 الياء فيهػما بفتح عبادَي أنػيَ  عبادي أنػي 49
 داؿـ الذاؿ في البإدغا إذ دَّخػلوا إْذ دخػلوا 52
 النوف بكسر يقنِػط يقنَػط 56
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 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ءاؿ لُّػوط ءاَؿ لػوط ءاَؿ لػوط 59

 جػاَء ءاؿ 61
 جا ءاؿ 
 جآ ءاؿ

مع القصر األولى بإسقاط الهمزة 
توسط في األلف، )والقصر مقدـ(، وال

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 ع التوسط فقطم الهمزةىو إسقاط و 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وطلُّ  ءاؿ ءاَؿ لوط ءاَؿ لوط 61
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  جػيناؾ جػئناؾ جػئناؾ 63
 ]كبير[ بإدغاـ الثاء في التاءالسوسي:  حيث تُّومروف حيُث تؤمروف حيػُث تػؤمروف 65
 واواً  السوسي: بإبداؿ الهمزة مروفو تػ تػؤمروف تػؤمروف 65

 وجػاء أىػل 67
 وجػا أىل
 وجػآ أىل

مع القصر األولى بإسقاط الهمزة 
توسط في األلف، )والقصر مقدـ(، وال

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 مع التوسط فقط الهمزةىو إسقاط و 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  للمومنيػن للمؤمنػين للمػؤمنين 77
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  لمومنيػنل للمؤمنػين للمػؤمنين 88
 الياء فيهػا بفتح إنػَي أنػا إنػي أنا 89
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تومػر تػؤمر تػؤمر 94
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ياتيػك يأتيػك يػأتيك 99

 
 سورة النحل(  16) 

 

فاء واإلخ بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ يُػْنِزؿ يُػنَػّزؿ 2
 جلي

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكػلوف تأكػلوف تػأكلوف 5
 بحذؼ الواو لرؤؼ لرؤوؼ 7
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا وسّخػر لَّكم وسّخػر لكم وسخػَر لكم 12
 بالفتح والنجوـَ  والنجوـُ  12

 والنجوـُ مسّخػراتٌ  12
والنجوـَ 
 مسخراتٍ 

والنجـو 
 سي: إدغاـ مثماثلين كبيرالسو  مُّسّخراتٍ 
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 بتنوين الكسر مسخراتٍ  مسّخػراتٌ  12
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 14
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  لتػاكلوا لتػأكلوا لتأكػلوا 14

وترى الفلك  وترى الفلك وتػرى الفلك 14
 الفلك تـر ىِو

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح أو 
 اإلمالة

 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال يخلق كَّػمن يػخلُق كمن كػمن  يػخلقُ  17
 ]كبير[

 الذاؿ بتشديد تػذَّّكػروف تػذَكَّروف 17
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػا يعلُم مػا يعلُم مػا 19
 بدؿ الياء بالتاء تػدعوف يػدعوف 20
 اؿ الهمزة واواً السوسي: بإبد ال يػومنوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف 22
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػا يعلُم مػا يعلُم مػا 23
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّػهم قيػَل لػهم قيَل لػهم 24
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال أنزؿ رَّبػكم أنزَؿ ربػكم أنزَؿ ربػكم 24
 باإلمالةِارأوزِ  أوزار 25
 بكسر الميم وصبلً  عليهِم السقف عليػهُم السقف 26
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 27

 المبلئكُة ظػالمي 28
المبلئكُة 
 ظالمي

المبلئكة 
 ]كبير[ ظاءبإدغاـ التاء في ال السوسي: ظَّالمي

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ السػلم مَّػا السػلَم مػا السلَم مػا 28
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  فػلبيس فلبئػس لبئػسف 29
 ال تقليل فيها مثوى مثوى 29
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وقيػل لّْلذين وقيػَل للذين وقػيَل للذين 30
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال أنزؿ رَّبكم أنزَؿ ربكم أنػزَؿ ربكم 30
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 30
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا األنهار لَّػهم األنهاُر لهػم األنػهاُر  لػهم 31

المبلئكُة  الػمبلئكُة طيبين 32
 طيبين

المبلئكة 
 ]كبير[ طاءفي ال تاءالسوسي: بإدغاـ ال طَّيبين

 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ياتي ؛تاتيهم  يأتي ؛تأتيهم  يػأتػيَ  ؛تػأتَيهم  33
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 أمُر ربكَ  رّبك كذلك؛  أمُر رّبك 33
 رّبك كذلك

 كأمر رّبّ 
 )فيهما( السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ذلكرّبك كَّ 

 ى  دَ يُػهْ  يَػهدي 37
 وألف بعدىا ،وفتح الداؿ، الياء بضم

 بدؿ الياء
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 38
 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا لَّػهمليبيػن  ليبيَن لػهم ليبّيَن لػهم 39
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نقوؿ لَّػو نقوَؿ لو نػقػوَؿ لو 40
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 41
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا أكبر لَّػو أكبُر لػو لػو أكبرُ  41

، وألف ءوفتح الحا بدؿ النوف، بالياء ى  يػوح نػوحػي 43
 بعدىا بدؿ الياء

 ]كبير[في البلـ  : بإدغاـ النوفلسوسيا لتبين لّْلنػاس سـ النَّـللتبَين  لتبيَن للنػاس 44
 الدوري: باإلمالة للنػاس سـ النَّـل للنػاس 44
 بكسر الميم وصبلً  بػهِم األرض بػهُم األرض 45
 فاً ألالسوسي: بإبداؿ الهمزة  ياتيػهم يأتيػهم يأتيَػهم 45
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ياخػذىمأو  يأخػذىمأو  يأخػَذىم أو 46
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ياخػذىمأو  يأخػذىمأو  يأخػَذىم أو 47
 بحذؼ الواو لرؤؼ لرؤوؼ 47
 بدؿ الياء األولىتاء الب تتػفيَّػأ يتػفيَّػأ 48
 إبداؿ الهمزة واواً السوسي: ب ما يومػروف ما يػؤمروف ما يػؤمروف 50

 يعلموَف نصيباً  ال 56
يعلموَف  ال

 نصيباً 
يعلموف  ال

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نَّصيباً 

 في السين ]كبير[بإدغاـ التاء  السوسي: البنات سُّبحانو البناِت سبحانو البناِت سبػحانو 57
 بالتقليلِباألنـث ىِ  ى  باألنػث 58
 اءبإسكاف اله وْىػو وُىػو 58
 باإلمالةِيتـوار ىِ  ى  يتػوار  59
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ القػـو مّْػن القػوـِ مػن القوـِ مػن 59
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف ال يؤمنػوف ال يؤمػنوف ال 60
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 60
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 جػاَء أجػلهم 61
 جػا أجلهم
 جػآ أجلهم

مع القصر  األولىبإسقاط الهمزة 
توسط في األلف، )والقصر مقدـ(، وال

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 مع التوسط فقط الهمزةىو إسقاط و 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ال يستاخروف ال يستأخروف ال يستػأخروف 61
 بالتقليل حسن ـىِ ـال ى  الحسػن 62
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ وسيلسا فزيػن لَّػهم فزيػَن لػهم فَزيَّن لػهم 63
  بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 63
 إدغاـ متماثلين ]كبير[: السوسي فْهو وَّليهم فْهػَو وليهم فُهػَو وليهم 63
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا تبين لَّػهمل تبيَن لػهمل لتبيَن لػهم 64
 ؿ الهمزة واواً السوسي: بإبدا يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 64
 ]كبير[السوسي: بإدغاـ البلـ في الراء  سبػل رّْبك سػبَل ربك سبَل ربػك 69
 الدوري: باإلمالة لنَّػاسل سـ النَّـل للنَّػاس 69

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  خلقػكُّم خلَقكػم خلقػكم 70
 ]كبير[

 ]كبير[ـ الراء في البلـ : بإدغالسوسيا العمر لّْػكي العمِر لػكي العمِر لػكي 70
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها يعلْم بَعػد ال يعلَم بعػد ال يعلَم بعػد ال 70

72 
  ؛جعَل لػكم 
 ؛ وجعَل لػكم
 اهلِل ىػم

جعَل لكػم  
 وجعَل لكم
 اهلِل ىػم

جعل لَّكػم 
 وجعل لَّػكم
 اهلل ىُّػم

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 مورزقػكُّ  ػكمورزقَ  ورزقػَػكم 72
السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 

 ]كبير[
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 72
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْوبـنعمتْ  وبنعمت 72
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 75
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ىو وَّمػن ىَو ومػن ىَو ومػن 76
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يامر ؛ال يات  يأمر ؛ال يأت  يػأمر ؛ػأت ال ي 76
 بإسكاف الهاء وىػْو )معاً(وُىػو  76
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وجعل لَّكػم وجعَل لكم وجعَل لكػم 78
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 79

 لكم جعلَ  وجعَل لكم ؛جعَل لكم  80
 وجعَل لكم

 جعل لَّػكم
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وجعل لَّكػم

 العين بفتح ظَعنػكم ظْعنػكم 80
 باإلمالةِـارىاوأشعِ ِ؛ارىاِوأوبِـ  وأشعػارىا ؛وأوبػارىا  80

  ؛جعَل لكم  81
 )معاً(وجعَل لكم 

 جعَل لكم
 وجعَل لكم

 جعل لَّػكم
 ]كبير[السوسي: إدغاـ متماثلين  وجعل لَّكػم

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاسكم بػأسكم بػأَسكم 81
 إدغاـ متماثلين ]كبير[السوسي:  تيعرفوف نّْعم تيعرفوَف نعم يعرفوَف نعمت 83
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْنعمتْ  نعمت 83
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  يوذف ال يؤذفُ  ال يػؤذفُ  ال 84
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا يوذف لّْلذين ال يؤذُف للذين ال يػؤذُف للذين ال 84
 بإمالة الػهمزة فقط: وقفاً ِاءِ ِر ءار  85
 بإمالة الػهمزة فقط: وقفاً ِاءِ ِر ءار  86
 بكسر الميم وصبلً  إليهِم القوؿ إليهػُم القوؿ 86
 اثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ متم العذاب بّْػما العذاِب بػما العذاِب بػما 88
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وجػينا وجئػنا وجئػنا 89
 باإلمالةِوبشـر ىِ  ى  وبشػر  89
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػامر يأمػر يػأمر 90
 بالتقليلِىِ قـربـ ال ى  قػربال 90
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ البغي يَّعظكم البغِي يعظكم البغِي يعظكم 90
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكػروف تػذَّكروف 90
 ]كبير[ الداؿ في التاءإدغاـ بالسوسي:  بعد تَّوكيدىا بعَد توكيدىا بعَد تػوكيدىا 91
 بإدغاـ الداؿ في الجيم وقد جَّػعلتم وقد جػعلتم 91
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم ّمػا يعلُم مػا يعلُم مػا 91
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ هلل ىُّػوا اهلِل ىػو اهلِل ىػو 95
 بدؿ النوف بالياء وليػجزيػن ولنػجزيػنّ  96
 بالتقليلِأوِأنـث ـىِ  ى  أو أنثػ 97
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 97
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومن مػؤمن مػؤمن 97
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  قػرات قػرأت قػرأت 98
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بِػما أعلُم بػما بػما أعلمُ  101

بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  يُػْنػِزؿ يػنػزّْؿ 101
 جلي

 باإلمالةِىِ وبشـرِ  ى  وبشػر  102
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يومنػوف ال يؤمػنوف ال يػؤمنوف 104
 بكسر الميم وصبلً  ال يهديهِم اهلل ال يهديهُم اهلل 104
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يومنػوف ال يؤمػنوف ال يػؤمنوف 105
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 107
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 107
 باإلمالةِرىمـ اوأبصـ وأبصػارىم 108
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاتي تػأتي تػأتي 111
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيػها يأتيػها يػأتيها 112
 بإدغاـ الداؿ في الجيم ولػقد جَّاءىم ولػقد جاءىم 113

 رزقػكُّم رزقَػكم رزقَػكم 114
السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 

 ]كبير[
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْنعمـتْ  نعمت 114
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ ال سوسي:ال بعد ذَّلػك بعِد ذلػك بعػِد ذلك 119
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 122
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها ليحكْم بينهم ليحكَم بينهم ليحكَم بينػهم 124
 ]كبير[السوسي: بإدغاـ البلـ في الراء  سبيل رّبػك سبيِل ربػك سبيِل ربػك 125
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 125

أعلُم  ؛ُم بػمن أعل 125
 بالمهتدين

 أعلُم بػمن
أعلُم 

 بالمهتدين

 أعلْم بػمن
أعلْم 

 بالمهتدين
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها

 بإسكاف الهاء لػْهو لػُهو 126
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 سورة اإلسراء(  17) 
 

 باإلمالةِأسـر ىِ  ى  أسػر  1
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنػو ىُّػو إنػُو ىػو إنػُو ىو 1
 وقفاً: بالتقليلِىِ موسِ  موسى   2
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وجعلناه ىُّدى وجعلناُه ىدى وجعلناُه ىػدىً  2
 بدؿ التاء األولى بالياء يتخذوا تتخذوا 2
 باإلمالةِرـ اـالدي الديػار 5
 بالتقليلِأوال هـما أوالىػما 5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاس بػأس بػأس 5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  أساتػم أسأتػم أسأتػم 7
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل للكػػػػػ ػػػفرين 8
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنيػن المؤمنػين المؤمنػين 9
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يومػنوف ال يؤمػنوف ال يؤمػنوف 10
 باإلمالةِالنَّـه ار النَّػهار 12
 إدغاـ متمثلين كبير للسوسي ى  كتابك كَّػف ى  كتابَك كػف ى  كتابَك كػف 14
 باإلمالةِأخـر ىِ  ى  أخػر  15

 هلك قَّػريةن نهلَك قػرية نػهلَك قرية 16
السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ 

 ]كبير[
 ]كبير[ الثاءفي  داؿبإدغاـ ال السوسي: نريد ثُّػم نريػُد ثػم نريُد ثػم 18
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومن مػؤمن نمػؤم 19
 إدغاـ متمثلين كبير للسوسي اففأولئك كَّ  فأولئَك كاف فأولئَك كػاف 19
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 19
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كيف فَّػضلنا كيَف فػضلنا كيَف فػضلنا 21
 بالكسر دوف تنوين أؼّْ  أؼ   23
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بِػما أعلُم بػما أعلُم بػما 25

 وءاِت ذا وءاِت ذا وءاِت ذا 26
 وءات ّذا

بػخلف بإدغاـ التاء في الذاؿ : السوسي
 عنو
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 بالتقليلِىِ قـربـ ال ى  قػربال 26
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نحن نَّرزقهم نحُن نرزقهم نػحُن نرزقهم 31
 بإدغاـ الداؿ في الجيم فقد جَّػعلنا فقْد جػعلنا 33
 القاؼ بضم بالػُقسطاس بالػِقسطاس 35
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاويبل تػأويبل تػأويبل 35
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أولئك كَّػاف أولئَك كاف أولئَك كػاف 36
 بير[السوسي: إدغاـ متماثلين ]ك ذلك كَّػاف ذلَك كاف ذلَك كػاف 38

وبعدىا تاء تأنيث منصوبة  ،الهمزة بفتح ةً ػَسيّْػئَ  َسيّْػئُػو 38
 بدؿ الهاء منونة

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جهنم مَّلوماً  جهنَم ملوماً  جهنَم ملومػاً  39
 الصادفي  داؿبإدغاـ ال ولقد صَّػرفنا ولقْد صػرفنػا 41
 بدؿ الياء بالتاء كما تقولوف كما يقولوف 42

سين في ال بإدغاـ الشينالسوسي:  العرش سَّبيبل العرِش سبيبل العرِش سبيبل 42
 ]كبير[

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاقػر  قػرأت قػرأت 45
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  منوفو يػ يػؤمنوف يػؤمنوف 45
 باإلمالةِأدبـ ارىم أدبػارىم 46
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها اأعلْم بِػم أعلُم بػما أعلُم بػما 47
 بالتقليلِجـو ىِ ـن ى  نجػو  47
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبتْنَـّـاْاْ َءاْ؛ذاْاْ َءا َءإنػا ؛َءإذا  49
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثتُّػم لبثػتم 52
 االسوسي: بإسكاف الميم مع إخفائه أعػلْم بكم أعلػُم بكم أعلُم بػكم 54
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلػْم بػمن أعلػُم بػمن أعلُم بػمن 55
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم قػُل ادعوا قػِل ادعوا 56
 بكسر الميم وصبلً  ربػهِم الوسيلة ربػهُم الوسيلة 57
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ربك كَّػاف ربػَك كػاف ربَك كػاف 57
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كذب بّْػها كذَب بػها ػهاكذَب ب 59

 سـ النَّـبا للنَّػاس ؛بالنَّػاس  60
 سـ النَّـل

 بالػنَّاس
 للنّػَاس

 باإلمالة: الدوري
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وقفًا: ؛ و ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة ِالرويـ اِالرؤيـ ا الرؤيػا 60
 للبصري بالتقليل

 ؿ ألفاً بينهماادخإلثانية و ل الهمزة ايسهبت سجداْ ءا َءأسجد 61
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےأخػرتن أخػرتنِ  62
 فاءالفي  باءبإدغاـ ال اذىب فَّػمن اذىْب فػمن 63
 ، وال تخفى القلقلةالجيم بإسكاف ورَْجػلك ورِجػلك 64
 ير[]كب: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا البحر لّْتبتغوا البحِر لتبتغوا البحِر لتبتػغوا 66
 بدؿ الياء بالنوف نػرسلَ  ؛نػخسَف  يرسػلَ  ؛يخسػَف  68

 ؛فيرسَل  ؛يعيدَكم  69
 فيغرقَػكم

 بدؿ الياء بالنوف فنغرَقكم ؛فنرسَل  ؛نعيدَكم 

 باإلمالةِىِ أخـرِ  ى  أخػر  69

بإدغاـ  السوسي:و  ؛بدؿ الياءبالنوف  فنغرقكُّػم فنغرقَػكم فيغرقَػكم 69
 ]كبير[ كاؼفي ال قاؼال

 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 72
 الموضع األوؿ () باإلمالة ( الموضع األوؿ ) ـىِ أعمِ  (الموضع األوؿ) ى  أعم 72
 ]كبير[بإدغاـ التاء في الثاء  السوسي: الممات ثُّػم الممات ثػم المماِت ثػم 75

 وحذؼ ،وإسكاف البلـ ،بفتح الخاء َخْلػفك ِخبلفػك 76
 لفاأل

 السين بإسكاف ناُرْسػل ُرُسػِلنا 77

بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ونُػْنػِزؿ ونُػنَػزّْؿ 82
 جلي

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  للمومػنين للمػؤمنين للمؤمنػين 82
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلػْم بػمن أعلػُم بػمن أعلُم بػمن 84
 وسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[الس أمػر رَّبػي أمِر ربػي أمِر ربػي 85
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  شيػنا شئػنا شئػنا 86
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ عليك كَّبيرا عليك كبيرا عليَك كػبيرا 87
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  اليػاتوف ؛يػاتوا  اليػأتوف ؛يػأتوا  اليػأتوف ؛يػأتوا  88
 الصادفي  داؿبإدغاـ ال صَّػرفناولقػد  ولقْد صػرفنا 89
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 ؛ِسـ النَّـل النّػاس ؛للنَّػاس  89
 سـ النَّـا

 للنّػَاس
 الدوري: باإلمالة النّػاس

 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا نػومن لَّك نػؤمَن لك نػؤمػَن لك 90

 تُػَفجّْػر لَّنا تُػَفجَّْر لنا تَػْفُجػَر لنا 90
وكسر الجيم  ،ءوفتح الفا ،بضم التاء
: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسياو مشددة، 

 ]كبير[
 السين بإسكاف ِكْسػفاً  ِكَسػفاً  92
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتػي تأتػي تػأتي 92
 واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  نػومن نؤمن نؤمنَ  93
 ]كبير[في البلـ : بإدغاـ النوف لسوسيا نػومن لّْرقيك نؤمن لرقيك نؤمَن لػرقيك 93

 تُػْنػِزؿ تُػنَػزّْؿ 93
بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء 

 جلي
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوا يؤمػنوا يػؤمنوا 94
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّػاءىم إذ جاءىػم 94
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 97
 ةوصبًل: بإثبات ياء زائد ےالمهتػد المهتػد 97
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  مػاواىم مػأواىم مػأواىم 97
 زايبإدغاـ التاء في ال خبػت زّْدناىم خبػْت زدناىم 97
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نػااْ َءا ؛ذا اْ َءا َءإنػا ؛َءإذا  98
 ر[السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبي وجعل لَّػهم وجعَل لهػم وجعَل لػهم 99
 ]كبير[ : بإدغاـ النوف في الراءلسوسيا خزائن رَّحمة خزائَن رحمة خػزائَن رحمة 100
 الياء بفتح ربػيَ  ربػي 100
 بالتقليل ىِ موسِ ـــــ ِيـ ؛ ىِ موسِ  موسىِ ـــــ ِيـ ؛ موسى   101
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّػاءىم إذ جاءىػم 101
 لسوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ا فقاؿ لَّػو فقاَؿ لػو فقاَؿ لػو 101
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قاؿ لَّقػد قػاَؿ لقد قػاَؿ لقد 102
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 ىػؤالِء إال 102
 ىػؤال إال
 ىػؤآل إال

مع القصر األولى بإسقاط الهمزة 
توسط في األلف، )والقصر مقدـ(، وال

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 فقط مع التوسط الهمزةىو إسقاط و 

ػينا اآلخرِة جػئنا اآلخرِة جػئنا 104  ]كبير[ جيمبإدغاـ التاء في ال السوسي: اآلخرة جّْ
 ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  نايجػ جػئنا جػئنا 104
 الدوري: باإلمالة النّػاس سـ االنَّـ النّػاس 106
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تػومنوا تؤمنػوا تػؤمنوا 107
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العلػم مّْػن العلػَم من مػن العلمَ  107
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم أُو ادعوا ؛قػُل ادعوا  أِو ادعوا ؛قػِل ادعوا  110
 بالتقليل حسن ـىِ ـال ى  الحسنػ 110

 تكبيراً الحمد تكبيراً * بسم اهلل 111
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

 مع عدـ السكت فللبصريدوف بسملة 
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين

 
 سورة الكيف(  18) 

 
 بترؾ السكت؛ وإخفاء التنوين جلي عوجاً قيماً  قيػما س عوجا 1
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ساً ابػ بػأساً  بػأساً  2
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  منينو الػم الػمؤمنين الػمؤمنين 2
 باإلمالةِرىمـ اءاثـ مءاثػارى 6
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومنػوا يؤمنػوا يػؤمنوا 6
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الكهف فَّقالوا الكهِف فقالوا الكهػِف فػقالوا 10
 إبداؿ فيها للسوسي ال، مستثنى وىػيىء وىيػىء 10
 ثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ متما نػحن نَّقص نحُن نػقص نػحُن نقص 13
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتوف يأتػوف يػأتوف 15
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أظلم مّْػمن أظػلُم ممن أظلُم مػمن 15
 باإلمالة افتـر ىِ  ى  افتػر  15
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فػاووا فػأووا فػأووا 16

 ينشر لَّكػم ينشػْر لػكم 16
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  نشر لَّكػمي ينشْر لكػم

 الدوري
 إبداؿ فيها للسوسي ال، مستثنى ويهػيىء يهيػىءو  16

وترى الشمس     وترى الشمس وتػرى الشمس 17
 الشمس تـر ىو

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح أو 
 اإلمالة

 بتشديد الزاي تػزَّاور تػَزاور 17
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 17
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےالمهتػد المهػتد 17
 السين بكسر وتػحِسبهم وتػحَسبهم 18
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  ولمليػت ولملئػت ولملئػت 18
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثػتُّم )معاً(لبثػتم  19
 مع إخفائها السوسي: بإسكاف الميم أعلْم بِػما أعلُم بػما أعلُم بػما 19
 ، وتفخيم الراء جليالبصري بإسكاف الراء بػوْرقػكم بػورِقكم 19
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فليػاتكم فليػأتكم فليػأتكم 19
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بِػهم أعلُم بػهم أعلُم بػهم 21
 الياء بفتح ربػَي أعلم ربػي أعلػم 22
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بػعدتهم أعلُم بػعدتهم أعلُم بعدتػهم 22
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےيهديػن يهػدين 24
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بِػما أعلُم بػما أعلُم بػما 26
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ مبدؿ لّْكلماتو مبدَؿ لكلماتو مبدَؿ لكلماتو 27
 لزاي ]كبير[افي  داؿبإدغاـ ال السوسي: تريد زّْينة تريُد زينػة ريُد زينػةت 28
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 28
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  منو فليػ فليػؤمن فليػؤمن 29
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ للظالمين نَّػاراً  للظالميَن نػاراً  للظالػمَين ناراً  29
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  سيبػ سبػئ بػئس 29
 بكسر الميم وصبلً  تػحتِهِم األنػهار تػحتهُم األنػهار 31
ِكلت ا كلتا 33  وقفاً: بالتقليل للبصري بخلٍف عنوِكلتاِ؛
 الكاؼ بإسكاف أْكػَلها أُكػَلها 33
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 الميم إسكافو  ،ضم الثاءب ثُػْمر ثَػَمر 34
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ لّْصاحبو فقاؿ فقاَؿ لصاحبو فقاَؿ لصاحبو 34
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 34
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 35
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لَّػو قػاَؿ لو قػاَؿ لو 37
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 37
 الياء بفتح بربػَي أحداً  بربػي أحداً  38
 دغاـ الذاؿ في الداؿبإ إذ دَّخػلت إْذ دخلت 39

السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ  جنتك قُّلػت جنتػَك قلت جنتػَك قلت 39
 ]كبير[

 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےتػرف تػرفِ  39
 الياء بفتح ربػَي أف ربػي أف 40

السوسي: و  ؛وصبلً  زائدة ياءبإثبات  ےيػوتين ےيػؤتين يػؤتين 40
 مطلقاً  بإبداؿ الهمزة واواً 

 الميم إسكافو  ،ضم الثاءب بثُػْمره بَثَمػره 42
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 42
 الياء بفتح بربػَي أحداً  بربػي أحداً  42
 القاؼ بضم الػحقُّ  الػحقّْ  44
 القاؼ بضم عػُقباً  عػْقباً  44
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 45
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 46
 مع تشديدىافتح الياء و  بدؿ النوف،بتاء  ُتَسيَّػرُ  ُنسيػّْرُ  47
 بالضم الػجباؿُ  الػجباؿَ  47

وترى األرض  وترى األرض وتػرى األرض 47
 األرض تـر ىو

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح أو 
 اإلمالة

 لقد جّْيتمونا لقد جّْئتمونا لقػد جئتمونا 48
والسوسي:  ؛بإدغاـ الداؿ في الجيم
 ة ياءً بإبداؿ الهمز 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نػجعل لَّكم نػجعَل لكم نػجعَل لكم 48
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فترى  فتػرى المجرمين 49
 المجرمين

فتىِاجملرمنيِ
ِفت ىِاجملرمني

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح أو 
 اإلمالة

 ما ( بخلف عنو وقف البصري على) مػاؿ ىذا ؛مػا لػهذا  مػاؿ ىذا 49
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أمر رَّبػو أمِر ربػو ربػو رِ أم 50
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  بيػس بئػس بئػس 50
 بإمالة الػهمزة فقط :وقفاً ِاءِ وِر ءاور  53
 الصادفي  داؿبإدغاـ ال ولقد صَّػرفنا ولقد صرفنػا 54
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 54
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّػاءىم ػاءىمإذ ج 55
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  منواو ي يؤمنوا يؤمنوا 55
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتيهم ؛تػاتيهم يػأتيهم؛ تأتيػهم يأتيَػهم؛  تأتيهػم 55
 القاؼ وفتح الباء بكسر ِقػَببلً  قُػُببلً  55

بالػباطِل  بالباطِل لػيدحضوا 56
 دحضوالي

بالػباطل 
 لّْيدحضوا

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بهمز الواو ىػُزؤاً  ىػُزواً  56
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أظلم مّْػمن أظلُم مػمن أظػلُم ممن 57

  ؛لعجل لػهم  58
 العذاَب بػل

لعجَل لػهم 
 العذاب بػل

لعجػل لَّهم  
 العذاب بَّػل

 بير[السوسي: إدغاـ متماثلين ]ك

 باإلمالةِالقـر ىِ  ى  القػر  59
 الثانية وفتح البلـاألولى؛ الميم  بضم لػُمهلَػِكِهم لَمػهِلِكهم 59
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   60
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  ال أبرح حَّت ى  ال أبرُح حت ى  ال أبرُح حػت 60

 فاتخذ سَّبيلو فاتخَذ سبيلو فاتػخَذ سبيلو 61
سين بإدغاـ الذاؿ في ال ي:السوس

 ]كبير[
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قاؿ لّْفػتاه قاَؿ لفػتاه قاَؿ لػفتاه 62
 الهاء بكسر أنسانػيوِ  وما أنسانيوُ  وما 63

 واتخذ سَّبيلو واتػخَذ سبيلو واتػخَذ سبيلو 63
سين بإدغاـ الذاؿ في ال السوسي:

 ]كبير[
 ياء زائدة وصبًل: بإثبات ےنبغ نبػغِ  64
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 باإلمالة ارمهـ اءاثـ ءاثػارىما 64
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لَّو قاَؿ لػو قػاَؿ لػو 66
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   66
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےتعلمن علمػنِ تُ  66
 الراء والشين بفتح َرَشػداً  ُرْشػداً  66
 ياءال بإسكاف معػي صبػراً  معػَي صبراً  67

السوسي: و  اؿ في الجيم؛دبإدغاـ ال لقػد جّْيت لقػد جّْئػت لقػْد جئػت 71
 ياءً  بإبداؿ الهمزة

 الياء بإسكاف معػي صبػراً  معػَي صبراً  72
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ الَّ  قػاَؿ ال قػاَؿ ال 73
 الياء تخفيفو  ،بألف بعد الزاي زاكػية زكػّية 74

السوسي: و  اؿ في الجيم؛دبإدغاـ ال لقد جّْيت لقػد جّْئػت تلقػْد جئػ 74
 ياءً  بإبداؿ الهمزة
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 الياء بإسكاف معػي صبػراً  معػَي صبراً  75
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لَّو قاَؿ لػو قػاَؿ لو 77
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  شيػت شئػت شػئت 77

تخفيف التاء ، مع وصل ىمزةبدوف  لػتِخذتَّ  ػْذتتخَ ٱل 77
 الذاؿ بالتاء إدغاـو  ،وكسر الخاء ،األولى

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بتػاويل بتأويػل بتأويػل 78
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاخذ يػأخذ يػأخذ 79
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػين مػؤمنين مؤمػنين 80
 الداؿ وتشديد ،الباء بفتح لػهمايُػَبدّْ  يُػْبػِدلَػهما 81
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاويػل تػأويل تػأويل 82
 مع تشديد التاء بدؿ القطع؛ بهمزة وصل تَّبػع سبباً  ٱف فأتبع سػبباً  85
 دوف تنوينالهمزة  بضم جػزاءُ  جػزاءً  88
 بالتقليل حسن ـىِ ـال ى  الحسػن 88
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ سنقوؿ لَّػوو  وسنقوُؿ لػو وسنقوُؿ لػو 88
 مع تشديد التاء بدؿ القطع؛ بهمزة وصل تَّبػعٱثػم  ثػم أتبع 89
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  تطلع عَّل ى  تطلُع علػ ى  تطػلُع عل 90
 مع تشديد التاء بدؿ القطع؛ بهمزة وصل تَّبػعٱثػم  ثػم أتبع 92
 ألفاً )فيهما(الهمزة  بإبداؿ جوج ومػاجوجيػا يػأجوج ومػأجوج 94
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نجعل لَّك نػجعُل لك نػجعُل لك 94
 الصاد والداؿ بضم الصُّػُدفيػن الصَّػَدفين 96
 بتنوين الكاؼ من غير ىمز بعدىا دّكػاً  دكَّػاء 98
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل للكػػػػػ ػػػفرين 100
 الياء بفتح دونػيَ  دونػي 102
 بتسهيل الهمزة الثانية نػااْ أوليػاَء  أوليػاَء إنػا 102

 متماثلينإدغاـ باإلمالة؛ والسوسي:  نُّزال فرينـــــِـ لكِ ل نزال فرينـــــِـ لكِ ل نػزال للكػػػػػ ػػػفرين 102
 ]كبير[

 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 104
 السين بكسر يػحِسبوف يػحَسبوف 104
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 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها جهنْم بِػما جهنػُم بمػا جهنػُم بػما 106
 الواو همزب ُىػُزؤاً  ُىػُزواً  106
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  جينػا جئػنا جئػنا 109

ِصــعــيــهِ ــكأحداًِِ أحداً * بسم اهلل 110
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

بصري دوف بسملة مع عدـ السكت فلل
 اإلخفاء

 
 سورة مريم(  19) 

 

صاد في الذاؿ من الإدغاـ و  ،الهاء بإمالة ذّْكػر صــعــيــهِ ــك ذكر* كهػيعص  1
 ( ذكر )

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ْذكـرْرَّمحتْمحتذكـُرْرَْ حمػتذكُر رَ  2
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْتْ رمح رحمت 2
 مفتوحة، وال يخفى المتصلمزة ىبزيادة  زكريػاءَ  زكريػا 2
 بتسهيل الهمزة الثانية ذاْ زكػريػاَء  زكػريا إذ 2
 ]كبير[السوسي: بإدغاـ البلـ في الراء  قػاؿ رَّبّ  قػاؿ ربّ  قػاَؿ ربّ  4
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العظم مّْنػي العظُم منػي العظُم مػني 4
 اؿ الهمزة ألفاً السوسي: بإبد الػراسُ  الػرأسُ  الػرأسُ  4

 الػرأُس شيباً  الػرأُس شيبػاً  4
 الػراُس َشيباً 
 الراس شَّػيباً 

بخلف  شينفي ال بإدغاـ السينالسوسي: 
 ]كبير[ عنو

 بإسكاف الثاء )فيهما( يػرثْني ويػرثْ  يػرثُني ويػرثُ  6
 مضمومة، وال يخفى المتصلىمزة بزيادة  زكريػػاءُ ػػيػػ   زكريػػاػػيػػ   7

 إنا زكريػػايػػ ػػ 7
 نااْ ُء يػػ ػػزكريػػا
 ناوِ ُء يػػ ػػزكريػػا

بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً 
 مكسورة

 بالتقليلِـىِ يـحيِ  ى  ػييح 7
 ]كبير[السوسي: بإدغاـ البلـ في الراء  قػاؿ رَّبّ  قػاؿ ربّ  قػاَؿ ربّ  8
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 8
 العين بضم ُعِتيّػاً  ػاً ِعِتيّ  8
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السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ  كذلك قَّػاؿ كذلَك قػاؿَ  كذلَك قاؿَ  9
 ]كبير[

 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال كقػاؿ رَّبّ  كقػاؿ ربّ  كقػاَؿ ربّ  9
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاؿ ربّ  قػاَؿ ربّ  10
 الياء بفتح لػَي ءاية لػي ءاية 10
ـ ى  ػيػيحػػ ػػي 12  بالتقليلِـىِ يحيِ يــــ 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ بّْقوة الكتاب الكتاَب بقوة الكػتاَب بقوة 12
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فتمثػل لَّػها فتمثػَل لػها فتمثَل لػها 17
 الياء بفتح إنػَي أعوذ إنػي أعوذ 18
 ]كبير[السوسي: بإدغاـ البلـ في الراء  رسوؿ رَّبػك رسوُؿ ربػك ُؿ ربكرسػو  19
 بياء مفتوحة بدؿ الهمزة هػبيَ ػػل ألىػب 19

 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 20

السوسي: بإدغاـ الكاؼ في القاؼ  كذلك قَّػاؿ كذلَك قػاؿَ  كذلَك قاؿَ  21
 ]كبير[

 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال كقػاؿ رَّبّ  كقػاؿ ربّ  كقػاَؿ ربّ  21
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 21
 الميم بضم ُمػتُّ  ِمػتُّ  23
 النوف بكسر ِنسػياً  َنسػياً  23
 الميم بفتح َمػن ِمن 24
 الثانية تاءال بفتح تػحَتها تػحِتها 24
 داؿ في الجيمال بإدغاـ قػد جَّعل جعل قػدْ  24
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال َجعػل رَّبػك جَّعل ربك جعل ربّػك 24

 النخلة النخلة ُتساِقط 25
 تَػسَّاَقط

 النخلة
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ تَّػسَّاقط

 وفتح القاؼ ؛وتشديد السين ؛بفتح التاء تَػسَّاَقط ُتساِقط 25
 الداؿ في الجيم بإدغاـ تِ لقد جّْي لقػْد جئػتِ  27
 ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  تيج جئػت جئػت 27
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 ؛ جّْيِت شيئاً  جّْئِت شيئاً  جئػِت شيئاً  27
 شَّيئاً  جّْيت

بخلف  الشينفي  تاءبإدغاـ ال: لسوسيا
 عنو ]كبير[

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نكلػم مَّػن نكلػُم مػن نكلُم مػن 29

 المهد صَّبيػاً  الػمهِد صبياً  ػاً الػمهِد صبي 29
الصاد في  داؿبإدغاـ ال السوسي:

 ]كبير[
ـىِ  ى  ػعيػس 34  وقفاً: بالتقليلِعيـس 
 البلـ بضم قػوؿُ  قػوؿَ  34
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يقوؿ لَّػو يقوُؿ لػو يقوُؿ لػو 35
 (إف)و ىمزة  بفتح وأّف اهلل وإّف اهلل 36
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فاعبدوه ىَّذا فاعبدوُه ىذا فاعبػدوُه ىذا 36
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتػوننا يأتوننػا يػأتوننا 38
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف ال يؤمنػوف ال يػؤمنوف ال 39
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نحن نَّػرث نحُن نػرث نػحُن نرث 40
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ بيوقػاؿ ألّْ  قػاَؿ ألبيو ألبيوقػاَؿ  42
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأَبتِ ػػػ   يَػػ ػػأَبتِ ػػػ   يػػػ 42
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأَبتِ ػػػ   يَػػ ػػأَبتِ ػػػ   يػػػ 43
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قػد جَّػاءني قػْد جػاءني 43
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العلم مَّػا ػاالعلِم م العلِم ما 43
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتك يػأتك يػأتك 43
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأَبتِ ػػػ   يَػػ ػػأَبتِ ػػػ   يػػػ 44
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأَبتِ ػػػ   يَػػ ػػأَبتِ ػػػ   يػػػ 45
 الياء بفتح إنػَي أخاؼ إنػي أخاؼ 45
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا سأستغفر لَّك سأستغفُر لك سأستغفُر لك 47
 الياء بفتح ربػَي إنو ربػي إنو 47
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   51
 البلـ بكسر ُمخػِلصاً  ُمػخَلصاً  51

أخاُه ىروَف  أخػاُه ىروَف نبيػاً  53
 نبياً 

أخاه ىَّروف 
 نَّبياً 

)الهاء  كبير[السوسي: إدغاـ متماثلين ]
 في الهاء والنوف في النوف(

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػامر يأمػر يػأمر 55
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 وفتح الخاء ،بضم الياء يُػدَخلوف لوفيَػدخُ  60
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  مػاتيا مػأتيا مػأتياً  61
 [السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير بػأمر رَّبػك بػأمِر ربك بػأمِر ربك 64

 واصطبر لعبادتو 65

 واصطبر
؛ لّْعبادتو 
 واصطبرْ 
 ِلعبادتو

واصطبر 
 لّْعبادتو

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ عبادتو ىَّػل لعبادتِو ىػل لعبادتِو ىػل 65
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت ذااْ َءا ذاَءإ 66
 الميم بضم ُمػتُّ  ػتُّ مِ  66
 ماهوفتح ،الذاؿ والكاؼ بتشديد يَػذَّكَّػر يّػْذُكػرُ  67
 الجيم بضم ُجثيػا ِجثِػّيا 68
 العين بضم ُعتيّػا ِعتػّيا 69
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بِػالذين أعلُم بالذين أعلُم بػالذين 70
 الصاد بضم ُصلػيّػا ِصػلّيا 70
 الجيم بضم ُجثيػا ػّياِجثِ  72
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وأحسن نَّديّا وأحسُن نديّا وأحسُن نػديِّا 73
 إبداؿ فيها للسوسي ال، مستثنى رئػيا رئػيا 74
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وتينوقػاؿ ألَّ  وقاَؿ ألوتيػن وقػاَؿ ألوتين 77
 ي: بإبداؿ الهمزة ألفاً السوس ويػاتينا ويػأتينا ويأتػينا 80
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 83

يػتم لقد جّْئتػم جئتػم لقػدْ  89  لقد جّْ
السوسي: و  اؿ في الجيم؛دبإدغاـ ال

 ياءً  بإبداؿ الهمزة

مع كسر الطاء و  بدؿ التاء،بنوف ساكنة  يَػْنػَفِطػرف يَػتَػَفطَّػرف 90
 وترقيق الراء جلي، تخفيفها

الصالحاِت  الصػالحاِت سيجعل 96
 سيجعل

الصالحات 
 سَّيجعل

 ]كبير[ في السينبإدغاـ التاء  السوسي:

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ سَّيجعل لَّػهم سيجعُل لهػم سيجعُل لػهم 96



 جزء السادس عشرفرش ال                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 191      

 

 

 وِ ــطركزاً  ركزاً * بسم اهلل 98
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

 يدوف بسملة مع عدـ السكت فللبصر 
 اإلخفاء

 
 سورة طو(  20) 

 
 بإمالة ألف ) ىا ( وِ ــط طػػو 1

ِىِ لتشـقِ  لتشػقى   2

(  طوألنها رأس آية، وسورة ) بالتقليل؛ 
التي تقلل  ةضمن السور اإلحدى عشر 

فيها رؤوس اآلي، حيث أماؿ البصري 
 منها ذوات الراء، وقلل ما سوى ذلك

 بالتقليلِىِ يـخشِ  يػخشى   3
 وقفاً: بالتقليلِىِ العل ـ ى  ػالعل 4
 بالتقليلِىِ استوِ  استوى   5
 باإلمالةِىِ الثرِ  الثرى   6
 بالتقليلوقفاً: ِىِ وأخـفِ  وأخػفى   7
 بالتقليلِىِ احلسن ـ ى  ػالحسن 8
ـ ى  ػموس 9  بالتقليلِىِ موس 
 بإمالة الػهمزة فقطِاءِ ِر ءار  10
 إدغاـ متماثلين ]كبير[ السوسي: ىػلوفقاؿ ألّْ  فقاَؿ ألىػلو فقػاَؿ ألىلو 10
 الياء بفتح لعلػيَ  ؛إنػَي  لعػلي ؛إنػي  10
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  10
 وقفاً: بالتقليلِهـد ى ىً ىػد 10
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ِىِ ــ موسِ ـنوديِيَِّىِ نودي ِيــ موسِ  يػ ػموسى  نودَي  11
ِيــ موسِ  ػموسى  يػ   11  بالتقليلِى 
 الهمزة والياء بفتح أنػَي أنا إنػي أنا 12
 ، والتقليل مطلقاً التنوينترؾ بِطو ىِ  طوىً  12
ىِ  يوحى   13  بالتقليلِيوح 
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 الياء بفتح لذكػريَ  ؛إننػَي أنا  كػريذِ لِ  ؛إننػي أنا  14
 بالتقليلِتسع ىِ  تسعى   15
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومن ال يػؤمن ال يػؤمن 16
 بالتقليلِفرتد ىِ  فتردى   16
 بالتقليلِىِ يــ موسِ  ػموسى  يػ   17
 الياء بإسكاف ولػي فيها ولػَي فيها 18
 باإلمالة، وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ أخرِ  أخرى   18
 بالتقليلِىِ يــ موسِ  ػموسى  يػ   19
 بالتقليلِىِ تسعِ  تسعى   20
 بالتقليلِىِ ـولِ األ اأْلولى   21
 باإلمالةِىِ خرِ أ ُأخرى   22

 الكبرى اذىب الكبرى اذىػب 23
الكربىِاذىبِ

ِالكرب ىِاذىب
وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 

 أو اإلمالة
 بالتقليلِىِ طغِ  طغى   24
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّب قػاَؿ رب قػاَؿ رب 25

 ويسػْر لػي 26
ويسػر لّْػَي 
 ر لّْػيَ ويسػ ويسػْر لػيَ 

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 بفتح الياء ليَ  لي 26
 الياء بفتح أخػيَ  أخػي 30
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نسبحك كَّثيراً  نسبحَك كثيرا نسبحَك كثػيراً  33
 ر[السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبي ونذكرؾ كَّثيراً  ونذكرَؾ كثيراً  ونذكػرَؾ كثيراً  34
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنك كُّػنت إنػَك كنت إنَك كنػت 35
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  سػولك سػؤلك سػؤلك 36
 بالتقليلِىِ يــ موسِ  ػموسى  يػ   36
 باإلمالةِىِ خرِ أ ُأخرى   37
 بالتقليلِىِ يوحِ  يوحى   38
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياخػذه يأخػذه يػأخذه 39
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  ولتصنع عَّل ى  ولتصنَع عل ى  ولتصنػَع عل 39
 الياء بفتح عينػيَ  عيػني 39
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 بإدغاـ الذاؿ في التاء إذ تَّػمشي إْذ تػمشي 40
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أمػك كَّي أمَك كػي أمّْػَك كي 40
 اءفي الت ثاءبإدغاـ ال فلبثػتَّ  فلبثْػت 40
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  جيػت جئػت جئػت 40
 بالتقليلِىِ يــ موسِ  ػموسى  يػ   40
 الياء بفتح لنػفسيَ  لػنفسي 41
 الياء بفتح ذكػريَ  ذكػري 42
 بالتقليلِىِ طغِ  طغى   43
 بالتقليل ِىِ خشِ ـي يخشى   44
 بالتقليلِىِ يطغِ  يطغى   45
 إدغاـ متماثلين ]كبير[: يلسوسا قػاؿ الَّ  قػاَؿ ال قػاَؿ ال 46
 باإلمالةِىِ وأرِ  وأرى   46
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تياهافػ فػأتياه فػأتياه 47

 قد جّْينػاؾ قػد جّْئناؾ قػْد جئناؾ 47
السوسي: و  اؿ في الجيم؛دبإدغاـ ال

 ياءً  بإبداؿ الهمزة
 بالتقليلِىِ هدِ ـال الهدى   47
 بالتقليلِىِ ـوتولِ  وتولى   48
 بالتقليلِىِ يــ موسِ  ػموسى  يػ   49
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قاؿ رَّبنػا قاَؿ ربػنا قػاَؿ ربنا 50
 بالتقليلِىِ هدِ  ىدى   50
 بالتقليلِىِ ـولِ األ اأْلولى   51
 وقفاً: بالتقليلِىينسِ  ينسى 52
 ير[السوسي: إدغاـ متماثلين ]كب جعػل لَّكم جعػَل لكم جعػَل لكم 53
 الميم وفتح الهاء وألف بعدىا بكسر ِمهػاداً  مػْهداً  53
 بالتقليلِىِ ـشتِ  شتى   53
 بالتقليلِىِ النهِ  النهى   54
 باإلمالة ىِ خرِ أُِ ى  ُأخر  55
 بالتقليلِىِ ـوأبِ  وأبى   56
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  أجيػتنا أجئػتنا أجػئتنا 57



 جزء السادس عشرفرش ال                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 193      

 

 

 بالتقليلِىِ يــ موسِ  ػموسى  يػ   57
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فػلناتينك فػلنأتينك فلنػأتينك 58
 بالتقليلوقفاً: بكسر السين، و  ىِ ِسو ُسوىً  58
 بالتقليلوقفاً: ِىضحِ  ضحىً  59
 بالتقليلِىِ أتِ  أتى   60
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لَّػهم قػاَؿ لػهم قاَؿ لػهم 61
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   61
 بفتح الياء والحاء فَيسَحتػكم فُيسِحتكم 61
 لئلمالة ترقيق الراء وال يخفى، باإلمالةِىِ افتِ  ى  افتر  61
 بالتقليلِىِ النجوِ  النجوى   62
 مع فتحهانوف  بتشديد إفَّ  إفْ  63
 بالياء بدؿ األلف ىػذين ىػذاف 63
  بالتقليلِىِ مثلِ ـال المثلى   63
 وفتح الميم بدؿ القطع،ة وصل بهمز  ْجَمعواٱػف فػأْجِمعوا 64
 حاؿ الوصل ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  تػوااثػم  ئتػواٱثػم  ئتػواٱثم  64
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اليـو ّمػن اليػوـَ َمػن اليوـَ َمػن 64
 بالتقليلِىِ استعلِ  استعلى   64
 بالتقليلِىِ يــ موسِ  ػموسى  يػ   65
  قليلبالتِىِ تسعِ  تسعى   66
ِموسِ  موسى   67  بالتقليلِى 
 بالتقليل ىِ علِ األ اأَلعلى   68
 بفتح البلـ وتشديد القاؼ تَػَلقَّػفْ  تْلقػف 69

 السينفي  داؿبإدغاـ ال السوسي: كيد سَّػاحر كيػُد ساحر كيُد سػاحر 69
 ]كبير[

 بالتقليلِىِ أتِ  أتى   69
 ]كبير[ سينبإدغاـ التاء في ال السوسي: اً السحرة سُّجد السحرُة سجداً  السحػرة ُسّجداً  70
 بالتقليلِىِ وموسِ  وموسى   70

ل الثانية هيستمع ىمزة استفهاـ،  بزيادة امنتػما ْءَ  منتػمَءا 71
 دوف إدخاؿ
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 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا ءاذف لَّػكم ءاذَف لكػم ءاذَف لػكم 71
  بالتقليلِىِ وأبقِ  وأبقى   71
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  نػوثرؾ ؤثػرؾن نػؤثرؾ 72
 بالتقليلِاالدنيِ  الدنيا 72
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا ليغفر لَّنػا ليغفَر لنػا ليغفَر لنػا 73
 بالتقليلِىِ وأبقِ  وأبقى   73
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػات يػأت يػأت 74
 بالتقليلِىِ ـحيِ ـي يحيى   74

 ولو إسكاف ؛السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتػوْ  ےيػأتػِوِ  ےأتِوِ يػ 75
 من غير صلة الهاء

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومناً  مػؤمناً  مػؤمناً  75
 بالتقليلِىِ العلِ  العلى   75
 بالتقليلِىِ تزكِ  تزكى   76
 بالتقليلِىِ خشِ ـت؛ِِىِ موسِ  تخشى  ؛  موسى   77
 يلبالتقلِىِ هدِ  ىدى   79
 األلف بعد الواو بحذؼ وَوعدناكم وواعدناكم 80
  بالتقليلِىِ والسلوِ  والسلوى   80
  بالتقليلِىِ هوِ  ىوى   81
 بالتقليلِىِ اهتدِ  اىتدى   82
 بالتقليلِىِ يــ موسِ  ػموسى  يػ   83
  بالتقليلِىِ لرتضِ  لترضى   84
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   86
 الميم بكسر بػِملكنا بػَملكنا 87
 الحاء والميم مخففة بفتح َحػَملنػا ُحػمّْلنا 87

ِىِ موسِ  موسى   88
بالتقليل، وىذا على خبلؼ في السبب 
ىل ألنها رأس آية أـ ألنها على وزف 

 فعلى )راجع األصوؿ(
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لَّػهم قػاَؿ لهم قػاَؿ لهم 90
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   91
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 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےتبػعنت تتػبعنِ  93
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ال تاخذ ال تأخػذ ال تػأخذ 94
 ألفاً  السوسي: بإبداؿ الهمزةو ، الياء بفتح بػراسيَ  برأسيَ  بػرأسي 94
 بإدغاـ الذاؿ في التاء ػاهفنػبذتُّ  فنبْذتػها 96
 فاءالفي  باءبإدغاـ ال فاذىب فَّػإف فاذىػْب فإف 97
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ تقوؿ الَّ  تقوُؿ ال  تقػوُؿ ال 97
 البلـ بكسر تُػخِلفػو تُػخَلَفو 97
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ىػو وَّسػع ىػَو وسع ىػو وسع 98
 السينفي  داؿبإدغاـ ال قػد سَّبػق قْد سبػق 99
َفػخ 102  ضم الفاءبنوف مفتوحة بدؿ الياء مع  نَػْنػُفخ يُػنػْ
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثػتُّم لبثػتم 103
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بػما أعلُم بػما أعلػم بما 104
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثػتُّػم لبثتػم 104
 باإلمالةِىِ ترِ  ى  تر  107
 ير[]كب: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا أذف لَّػو أذَف لػو أذَف لػو 109
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػا يعلُم مػا يػعلُم مػا 110
 بإسكاف الهاء وْىػو وْىػو وُىػو 112
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومن مػؤمن مؤمػن 112
ـَ ِمػن 115 ـُ مػن ءاد  السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ءادـ مّْػن ءاد
 بالتقليلِىِ ـأبِ  أبى   116
  بالتقليلِىِ فتشقِ  فتشقى   117
 باإلمالة ِىِ تعرِ  تعرى   118
  بالتقليلِىِ تضحِ  تضحى   119
  بالتقليلِىِ يبلِ  يبلى   120
  بالتقليلِىِ فغوِ  فغوى   121
  بالتقليلِىِ وه دِ  وَىدى   122
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتينكػم يأتينكػم يػأتينكم 123

ِىهدِ  ىدىً  123
 عندألنها رأس آية  ،لبالتقليوقفاً: 

 بصريال
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  بالتقليلِىِ يشقِ  يشقى   123
 بالتقليلِىِ أعمِ  أعمى   124
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّب قػاَؿ رب قػاَؿ رب 125
  بالتقليلِىِ تنسِ  تنسى   126
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومن يػؤمن يػؤمن 127
 قليلبالتِىِ وأبقِ  وأبقى   127
  بالتقليلِىِ النهِ  النهى   128
 بالتقليلوقفاً: ِىمسمِ  مسمىً  129

اؼ قاؼ في الكالسوسي: بإدغاـ ال ربػك قَّبل ربػَك قبل ربػَك قبل 130
 ]كبير[

 باإلمالةِرِـ االنَّـه هارِ النػَّ  130
 ]كبير[في البلـ : بإدغاـ الراء لسوسياِرِلَّعلكـ االنَّهِرِلعلكـ االنَّـه هاِر لعلكالنػَّ  130
  بالتقليلِىِ ترضِ  ترضى   130
 بصريال عندألنها رأس آية  ،بالتقليلِاالدنيِ  الدنيا 131
  بالتقليلِىِ وأبقِ  وأبقى   131
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وامػر وأمػر وأمػر 132
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نحن نَّرزقك نحُن نرزقك نػحُن نػرزقك 132
  بالتقليلِىِ للتقوِ  للتقوى   132
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاتػهم؛  ػاتيناي تػأتهم؛  يأتيػنا تػأتهم؛  يػأتينا 133
 بالتقليلِىِ ـولِ األ اأْلُولى   133
 بالتقليلِىِ خزِ ـون ونخزى   134
 بالتقليلِىِ ٱهتدِ  ىتدى  ٱ 135

 اىتدى اقترب اىتدى * بسم اهلل 133

ين في وجو الوصل في حاؿ وصل السورت
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري
حذؼ األلف اللتقاء الساكنين، ويلزمو 

 عدـ التقليل
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 سورة األنبياء(  21) 
 

 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 1
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ما يػاتيهم ما يأتيػهم ما يػأتيهم 2
 : بالتقليلوقفاً  ىالنجوِ  النػجوى 2
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  أفتػاتوف أفتػأتوف أفتػأتوف 3

 رَّبي قُػل ربي قػاؿَ  4
بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف 

في  بلـبإدغاـ ال(، وقرأ على األمرالبلـ، )
 راءال

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 4
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فليػاتنا فليػأتنا فليػأتنا 5
 باإلمالةِافـت اه افتراه 5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومػنوف يػؤمنوف يؤمنػوف 6

وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، بياء ى  يػوحَ  ػينوحِ  7
 بدؿ الياء بعدىا

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ال يػاكلوف ال يأكػلوف ال يػأكلوف 8
 ظاءء في البإدغاـ التا كانت ظَّػالمة كانْت ظػالمة 11
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وأنشػانا وأنشأنػا وأنػشأنا 11
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  باسػنا بأسػنا بػأسنا 12
 بالتقليلِدعـو اهم دعػواىم 15
 الياء بإسكاف معػي معػيَ  24

 ى  يػوحَ  ػينوحِ  25
وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، بياء

 بدؿ الياء بعدىا
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػا يعلُم مػا ُم مػايعل 28
 ياء وصبلً ال بفتح إنيَ  إني 29
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 30
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 33
 الميم بضم ُمػتَّ  ِمػتَّ  34
 الهمزة فقط بإمالةِر ء اك رءاؾ 36



 فرش الجزء السابع عشر                                                                       الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

ن ع حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 198      

 

 

 الواو همزب ُىػُزؤاً  ُىػُزواً  36
 بكسر الميم وصبلً  وجوىهػِم النار وجوىهػُم النار 39
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتػيهم تػأتيهم تػأتيهم 40
 باإلمالةِالنَّـه ارِو النَّػهارو  42
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ذكر رّبػهم ذكِر ربػهم ذكِر ربػهم 42

ال يستطيعوَف  ال يستطيعوَف نصر 43
 نصر

ال يستطيعوف 
 نَّصر

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بكسر الميم وصبلً  عليهػِم العمر عليهػُم العمر 44
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  نػاتي نػأتي نػأتي 44
 بتسهيل الهمزة الثانية ذااْ الدعػاَء  الدعاَء إذا 45
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   48
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ بيوقػاؿ ألّْ  قػاَؿ ألبيو قػاَؿ ألبيو 52
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لَّػقد قػاَؿ لقد قػاَؿ لػقد 54
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  أجيػتنا أجئػتنا أجئتنػا 55
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يػقاؿ لَّػو يػقاُؿ لو يػقاُؿ لو 60
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فػاتوا فأتػوا فػأتوا 61
 الدوري: باإلمالة الػّناس سـ االنَّـ النّػاس 61
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نػتا ْاءَ  نػتَءأ 62
 بالكسر دوف تنوين أؼّْ  أؼ   67
 دوف إدخاؿبتسهيل الهمزة الثانية ّْمةىـ أ أئػّمة 73
 تاءبدؿ ال ياءالب لُيحصنكم لُتحصنكم 80
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  باسػكم بأسػكم بػأسكم 80
 باإلمالةِوذكـر ىِ  ى  وذكػر  84
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين المؤمػنين المػؤمنين 88
 مفتوحة، وال يخفى المتصلىمزة بزيادة  وزكريػاءَ  وزكريا 89
 بتسهيل الهمزة الثانية ذاْ وزكريػاَء  وزكريا إذ 89
 بالتقليلِـىِ يـحيِ  ى  ػييح 90
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 94
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومن مػؤمن مػؤمن 94
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 ألفاً )فيهما(الهمزة  بإبداؿ يػاجوج ومػاجوج يػأجوج ومػأجوج 96
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة الػهةػػىػؤالِء يَ  ىػؤالِء ءالػهة 99
 بالتقليل حسن ـىِ ـلا ى  الحسػن 101

 بكسر الكاؼ، وفتح التاء، وبعدىا ألف، للِكتػاب للكتُػب 104
 (باإلفراد)

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػدانا بدأنػا بػدأنػا 104
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ويعلم مَّػا ويعلُم مػا ويعلُم مػا 110

 رَّبي قُػل ربي قػاؿَ  112
لف، وإسكاف بضم القاؼ، وحذؼ األ

في  بلـبإدغاـ ال(، وقرأ على األمرالبلـ، )
 راءال

 
 سـورة الحج(  22) 

 

 ]كبير[ الشينفي  تاءبإدغاـ ال: لسوسيا ءالساعة شَّي ءالساعِة شي ءالساعِة شػي 1

 وتػرى وتػرى 2
 وتػرى

 ىترِ و
وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 

 أو اإلمالة
ِسكار ىِ النِّ ى  النّػاَس سكار  2  السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ِالّناسِسُّكار ىِ ِاس 
ِ؛ِبسـكار ىِ  ى  بسػكار  ؛ ى  سكار  2  باإلمالةِسكـار ى 
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 3
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا لنبيػن لَّكم لنبيػَن لكم لنبػيَن لكم 5

 األرحػاـِ ما لُم مػنيع ؛األرحػاـِ ما  5
 يعلُم مػن

 األرحاـ مَّػا
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػن

 ى  لوِ نشاُء  ؛ ى  لاْ نشاُء  ى  نشػاُء إل 5
بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً 

 مكسورة
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا العمر لّْكيبل العمػِر لكيبل العمِر لكيػبل 5

 وتػرى وتػرى 5
 وتػرى

 ىترِ و
وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 

 أو اإلمالة
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلَل ىػو اهلَل ىػو 6
 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الموتػ 6
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 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 8
 الياء بفتح ليَػضل لُيضػل 9
 بالتقليل الدنـي ا نػياالد 9
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 11
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 11
 ]كبير[ ذاؿ: بإدغاـ التاء في اللسوسيا واآلخرة ذَّلك واآلخرَة ذلك واآلخػرَة ذلػك 11
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  ولبيس ؛ لبيس ولبئس ؛لبئس  ولبئس ؛لبئػس  13

الصػالحاِت  الصالحاِت جنػات 14
 جنات

الصػالحات 
 جَّنات

 ]كبير[جيم في ال تاءبإدغاـ ال السوسي:

 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 15
 البلـ بكسر ثػم  لِيقطػع ثػم  ْليػقطع 15
 باإلمالة النصـار ىِ ِو ى  والنصػار  17
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 18
 باإلمالةِرـ اــنِ  رِ اػنَ  19
 بكسر الميم وصبلً  رؤوسهِم الحميم رؤوسػهُم الحميم 19

 الصالحاِت جنػات 23
الصالحػاِت 

 جنات
 الصالحػات
 ]كبير[ جيم: بإدغاـ التاء في اللسوسيا جَّنات

 ولػولؤٍ  ولػؤلؤٍ  ولػؤلؤاً  23
السوسي: بإبداؿ الهمزة بتنوين الكسر؛ و 
 (األولى) واواً 

 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّاسِ  25
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ للنَّػاس سَّواءٌ  سواءٌ  سـ النَّـل للنَّاِس سواءً  25
 بتنوين الضم سواءٌ  سواءً  25
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العاكف فّْيو العاكُف فيو العػاكُف فيو 25
 ياء زائدةوصبًل: بإثبات  ےوالبػاد والبػاد 25
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػّوانا بػّوأنا بػّوأنا 26
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إلبراىيم مَّكاف إلبراىيَم مكاف إلبراىيَم مكاف 26
 الياء بإسكاف بيتػي بيتػيَ  26
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 27
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتين ؛ياتوؾ  تينيأ؛ يأتوؾ  يػأتين ؛يػأتوؾ  27
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 بكسر البلـ ثػمَّ لِيقضػوا ثػمَّ ْليقضػوا 29
 بإسكاف الهاء فْهػو فَػُهػو 30
 وقفاً: بالتقليل تـقو ىِ  تػقوى 32
 جيمفي ال تاءبإدغاـ ال وجبػت جُّػنوبػها وجبْت جنوبػها 36
 بالتقليل التـقو ىِ  ى  التقػو  37

وحذؼ  ،الداؿ إسكافو  ،بفتح الياء يَػْدفَػع يُػداِفع 38
 ، والقلقلة واضحةوفتح الفاءاأللف، 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يَػدَفع عَّػن يَػْدفَػع عن يُػداِفع عن 38
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا أذف لّْلذين ُأذف للذين ُأذَف للذيػن 39
 التاء ربكس يُقاتِػلوف يُػقاتَػلوف 39
 باإلمالة ارىمديِـ  ديػارىم 40
مػْت صوامع 40  صادبإدغاـ التاء في ال لَػهدّْمت صَّػوامع لػُهدّْ
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   44
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّػهم أخْذتػهم 44
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل للكػػػػػ ػػػفرين 44
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كاف نَّكيػر كاَف نكيػر كاَف نكيػر 44

 فكػأيّ  فكأيّْػن 45
الوقف اضطراراً أو اختباراً على  يجوز

 راجع األصوؿ( للتفصيلالياء، )
 لفاأل وحذؼ بدؿ النوف،بتاء مضمومة  أىَلْكتُػها أىلكناىػا 45
 بإسكاف الهاء فْهػي ؛وْىػي  فِهػي ؛وِىػي  45
 الهمزة ياءً  السوسي: بإبداؿ وبػير وبػئر وبئػر 45
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ربّْك كَّألف ربَّْك كألف ربَّْك كألػف 47

 وكػأيّ  وكأيّْػن 48
الوقف اضطراراً أو اختباراً على  يجوز

 راجع األصوؿ( للتفصيلالياء، )
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّػها أخْذتػها 48
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 48
 الجيم وتشديداأللف  بحذؼ ُمَعجّْػزين نُمعػاجزي 51
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  فيومػنوا فيؤمػنوا فيؤمنػوا 54
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم ؛ تاتيهم يأتيهم؛ تأتيهم  يػأتيهم ؛تػأتيهم  55
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 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها يػحكْم بينهم يػحكُم بينهم يػحكُم بينهم 56
 بإسكاف الهاء لػْهو لػُهػو 58

60 
 عاقَب بمثل 
 عوقَب بو

 عاقَب بمثػل
 عوقَب بو

 عاقب بّْمثػل
 فيهما السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ عوقب بّْػو

 باإلمالةِالنَّـه ار النَّػهار 61

 اهلَل ىػو دونِو ُىو ؛ )معًا(اهلَل ىو  62
 دونػِو ىو

 اهلل ىُّػو
 متماثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ  دونػو ىُّو

 بإسكاف الهاء لػْهو لػُهػو 64
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا سّخر لَّكم سّخَر لكم سّخر لكم 65

 السمػآ أف ؛السمػا أف  السماَء أف 65

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 

 إسقاط الهمزة مع التوسط فقطوىو 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  تقع عَّػل ى  تقَع علػ ى  تقَع علػ 65
 الدوري: باإلمالة بالػنَّاسِسـ االنَّـب بالنَّػاس 65
 بحذؼ الواو لرؤؼ لرؤوؼ 65
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 66
 الميم مع إخفائهاالسوسي: بإسكاف  أعلْم بِػما أعلُم بػما أعلُم بػما 68
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها يحكْم بينكم يحكُم بينكم يػحكُم بينكم 69
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػا يعلُم مػا يعلُم مػا 70

بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  يُػْنػِزؿ يُػنَػزّْؿ 71
 جلي

 وسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[الس تعرؼ فّػي تعرُؼ فػي تعرُؼ فػي 72
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وبيػس وبئػس وبئػس 72
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 75
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػا يعلُم مػا يعلُم مػا 76

 جهادِه ىػو باهلِل ىػو  ؛جهادِه ىو  78
 باهلِل ىػو

 جهاده ىُّػو
 هلل ىُّػوبا

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 78

 أحمد ضيف هللا أبى 

 سمهدانة
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 سورة المؤمنون(  23) 
 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومػنوف المؤمنػوف المػؤمنوف 1
 باإلمالةِقـر ار قػرار 13
 اً السوسي: بإبداؿ الهمزة ألف أنشػاناه أنشػأناه أنشػأناه 14
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ القيامة تُّبعثوف القيامِة تبعثوف القيامِة تُبػعثوف 16

 فأنشػأنا تأكػلوف ؛فأنػشأنا  19
 تػأكلوف

فأنشػانا  
 تاكلػوف

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً 

 بكسر السين ِسينػاءَ  َسْينػاءَ  20
 التاء وكسر الباء بضم تُػْنبِػتُ  تَػْنبػتُ  20
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكلػوف تأكػلوف تأكلػوف 21
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّ  26

 جػا َأمرنا جػاَء أمُرنػا 27
 جػآ أمرنا

مع القصر األولى بإسقاط الهمزة 
توسط في األلف، )والقصر مقدـ(، وال

نفصل وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط الم
 مع التوسط فقط الهمزةىو إسقاط و 

 التنوين بحذؼ من كػلّْ  من كػل   27
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  أنشػانا أنشػأنا أنشػأنا 31
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 33

 ؛ يأكل تػأكلوف ؛يػأكل  33
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكلػوف ؛ ياكل تػأكلوف

 األولى الميم بضم ُمػتُّػم ِمتُّػم 35
 ]مستثنى[، يقف عليها بالتاء ىيهات ىيهات )معاً( 36
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 37
 باإلمالة افتـر ىِ  ى  افػتر  38
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا نػحن لَّػو نػحُن لو نػحُن لو 38
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  بػمومنين بػمؤمنين بػمؤمنين 38
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّ  39
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  أنشػانا أنشػأنا أنشأنػا 42
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يستاخروف يستأخروف يسػتأخروف 43
 السين بإسكاف ُرْسػلنا ُرُسػلنا 44

 تَػْتػرا 44
 تَػْتػراً وصبًل: 

 تـ ْتـر ا؛  تَػْتػرا: وقفاً 

/ 2 ،–وىو المقدـ  – بالفتح/ 1وقفاً: 
فبل إمالة فيها  :، أما وصبلً اإلمالة الكبرى

 ألنها منونة
 بتسهيل الهمزة الثانية مَّػةاْ جػاَء  جػاَء ُأّمػة 44
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف ال يؤمنػوف ال يؤمنػوف 44
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   45
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وأخاه ىَّروف وأخاُه ىروف وأخاُه ىػروف 45
 واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  أنومن أنؤمنُ  أنؤمنُ  47
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا لّْبشرينأنومن  أنؤمُن لبشرين أنؤمُن لبشػرين 47
 وقفاً: بالتقليلِىِ موسِ  موسى   49
 الراء بضم ػوةرُبْ  رَبػوة 50
 باإلمالةِقـر ار قػرار 50
 الهمزة بفتح وأفّ  وإفّ  52
 السين بكسر أيػحِسبوف أيػحَسبوف 55
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وبنين نُّسارع وبنيَن نسارع ُنسارع * وبنينَ  55
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يؤمنػوف يؤمنػوف 58
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وفيوتػ يؤتػوف يػؤتوف 60
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػات يػأت يػأت 68
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 72
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يومنوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف 74
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 78
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 79
 ءبإسكاف الها وْىػو وُىػو 80
 باإلمالةِالنَّـه ارِو النَّػهارو  80
 مع اإلدخاؿ بتسهيل الهمزة الثانيةْنّـاـىـ أاْ؛اْذاْ أا أَئنّػا ؛َءإذا  82
 الميم بضم ُمتػنا ِمتػنا 82
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 الذاؿ بتشديد تػذَّّكروف تػذَّكروف 85

 سيقولوف اهللُ  سيقولوَف هللِ  87
ت ىمزة وصل اثبإو  ،الـ الجر بحذؼ

أما التي  ؛الجبللة الهاء من لفظ ضمو 
 ( فبل شيء فيها85وردت في اآلية )

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 88
 87حكمها كسابقتها اآلية  سيقولوف اهللُ  سيقولوَف هللِ  89
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػفِأنَّــ ىِ ف ى  ػأنَّػف 89
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بػما أعلُم بػما أعلُم بػما 96

 جػآ أحدىم ؛جػا أحدىم  جػاَء أحدىم 99

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّ  99
 الياء بفتح لعػليَ  لعػلي 100
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أنسػاب بَّينهم أنسػاَب بينهم أنساَب بينهم 101

 فاغفْر لنػا 109
 فاغفر لَّنػا
 فاغفر لَّنػا فاغفْر لنػا

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 بإدغاـ الذاؿ في التاء تػخذتُّمػوىمٱف تػخْذتموىمٱف 110
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثتُّػم لبْثتػم 112

 عدد سّْنيػن عدَد سنيػن عدَد سػنين 112
 السينفي  داؿبإدغاـ الالسوسي: 

 ]كبير[
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثتُّػم لبْثتػم 114
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا آخػر الَّ  آخػَر ال آخػَر ال 117

  
 سورة النور(  24) 

 

 الراء بتشديد وفَػرَّضناىا اوفَػَرضناى 1
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكروف تػذَّكروف 1
 ]كبير[ جيم: بإدغاـ التاء في اللسوسيا مائة جَّػلدة مائػَة جلدة مائَة جلػدة 2
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؛  تأخذكم رأفػة ؛تأخػذكم  2
 رأفة

؛  تاخذكم
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  رافة

 المؤمنػين ؛تؤمنػوف  2
تؤمنوف 
 المؤمنػين

تومنوف 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومػنين المؤمنػين المؤمنػين 3

 المحصناِت ثػم 4
المحصناِت 

 مّ ث
المحصنات 

 ]كبير[بإدغاـ التاء في الثاء السوسي:  مثُّ 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتوا يأتػوا يػأتوا 4
 ]كبير[ الشينفي  تاءبإدغاـ ال: لسوسيا بأربعة شُّهداء بأربعِة شهداء اءبأربعِة شهػد 4
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ الالسوسي:  بعد ذَّلػك بعِد ذلػك بعػِد ذلك 5

 اّل وِ شهداُء  ؛ اّل اْ ُشهػداُء  شػهداُء إاّل  6
بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً 

 مكسورة
 العين بفتح أربػعَ  أربػعُ  6
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْلعنـتْ  لعنػت 7
 التاء بضم والخامسػةُ  والخامسةَ  9
 السين بكسر التػحِسبوه التػػحَسبوه 11
 سينبإدغاـ الذاؿ في ال إذ سَّمعتػموه إذ سمعتػموه 12

المؤمنػوف  الػمؤمنوف والػمؤمنات 12
 والمؤمػنات

المػومنوف 
 الهمزة واواً  السوسي: بإبداؿ والػمومنات

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتوا يأتػوا يأتػوا 13
 ]كبير[ الشينفي  تاءبإدغاـ ال: لسوسيا بأربعة شُّهداء بأربعِة شهداء بأربعِة شهػداء 13
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػم اهلِل ىػم اهلِل ُىػم 13
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 14
 بإدغاـ الذاؿ في التاء إذ تَّلّقػونو لػّقونوإذ ت 15
 بكسر السين وتحِسبونوُ  وتػحَسبونوُ  15
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وتحِسبونو ىَّيناً  وتحِسبونُو ىيناً  وتػحَسبونُو ىّينػاً  15
 بإسكاف الهاء وْىػػو وُىػػو 15
 سينبإدغاـ الذاؿ في ال إذ سَّمعتػموه إذ سمعتػموه 16
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها نتكلْم ِبهػذا نتكلَم بػهذا نتكلَم بػهذا 16
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومػنين مؤمػنين مػؤمنين 17
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 19
 بحذؼ الواو رؤؼ رؤوؼ 20
 ، والقلقلة واضحةالطاء بإسكاف ُخطْػوات )معاً(ُخُطوات 21
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػامر يأمػر يػأمر 21
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتل يأتل يػأتل 22
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يوتوا يؤتوا يػؤتوا 22
 بالتقليلِىِ قـربـ ال ى  قػربال 22
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنات المػؤمنات المػؤمنات 23
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 23
 بكسر الميم وصبلً  يوفيهِم اهلل يػوفّيهُم اهلل 25
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلَل ىػو اهلَل ىػو 25
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تستانسوا تستأنسوا تستػأنسوا 27
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكروف تػذَّكروف 27
 واواً  السوسي: بإبداؿ الهمزة يوذف يؤذفَ  يػؤذفَ  28
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا يوذف لَّكم يؤذَف لكم يػؤذَف لكم 28
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّكم قيَل لػكم قيَل لكم 28
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػا يعلُم مػا يعلُم  مػا 29
 اؿ الهمزة واواً السوسي: بإبد للمػومنين للمؤمنػين للمؤمنػين 30
 باإلمالةِرىمـ اأبصـ أبصػارىم 30

للمؤمنػات  المؤمػنوف ؛للمػؤمنات  31
 المؤمنػوف

للمومػنات 
 المومنػوف

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

 باإلمالةِرىنـ اأبصـ أبصارىػنّ  31
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ليعلػم مَّػا ليعلػَم مػا ليعلَم مػا 31
 ألف بإثبات اً:وقف أيهػا أيّػو 31

ترقيق  وال يخفى ،بكسر الميم وصبلً  يُغنػهِم اهلل يُغنػهُم اهلل 32
 البلـ في لفظ الجبللة

ال يجدوَف  ال يجدوَف نكػاحاً  33
 نكاحاً 

ال يجدوف 
 نّْكاحاً 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[
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 البغآ إف ؛البغا إف  البغػاِء إف 33

ع القصر بإسقاط الهمزة األولى م
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 33
 الياء بفتح مبيَّنػات مبيّْنػات 34

 ِدرّْيءٌ  ُدرّْيّّ  35
 وىمزة ؛الياء وإسكاف ؛كسر الداؿب

 لمتصل، وال يخفى ابعدىامنونة  مضمومة

 ،الواومفتوحة بدؿ الياء، وفتح  بتاء تَػَوقَّػدَ  ػوقَػدُ يُ  35
 وفتح الداؿ، وتشديد القاؼ

 لزاي ]كبير[افي  داؿبإدغاـ الالسوسي:  يكاد زَّيتػها يكاُد زيتػها يكاُد زيتػها 35
 ]كبير[السوسي: إدغاـ متماثلين  األمثاؿ لّْلنَّاس سـ النَّـلاألمثاؿ  األمثػاَؿ للنَّػاس 35
 الدوري: باإلمالة ِللنَّاس سـ النَّـل للنَّػاس 35
36 

37 
 رجاؿ* واآلصػاِؿ 

واآلصاؿ 
 رجاؿ

واآلصاؿ 
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال رّْجاؿ

37 

38 
 واألبصارُ  ليجزيهم* واألبصػاُر 

 ليجزيهم
 األبصػارو 

 لّْيجزيهم
 ]كبير[ بلـفي ال راءالسوسي: بإدغاـ ال

 السين بكسر يػحِسبو َسبويػح 39
 باإلمالةِيـر اىا يػراىا 40

فتىِالودقِِ فترى الودؽ فترى الودؽ 43
ِالودقِىتِ ف

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 
 أو اإلمالة

بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ويُػْنػِزؿ ويُػنَػزّْؿ 43
 جلي

 إدغاـ متماثلين ]كبير[لسوسي: ا فيصيب بّْػو فيصيُب بػو فيصيُب بػو 43

 السينفي  داؿبإدغاـ الالسوسي:  يكػاد سَّنػا يكػاُد سنا يكاُد سػنا 43
 ]كبير[

يذىُبِ يذىُب باألبصار 43
ار ِباألبص 

يذىبِ
اربِّ ِاألبص 

 بإدغاـ الباء بالباء

 باإلمالةِارِـ األبصب األبصػارب 43
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 باإلمالةِارِـ األبص األبصػار 44

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  خػلق كُّػل لَق كػلخ خلَق كػل 45
 ]كبير[

 فَّ وِ يشػاُء  ؛فَّ اْ يشػاُء  يشػاُء إفّ  45
بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً 

 مكسورة
 الياء بفتح مبيَّنػات مبيّْنػات 46

 ى  لوِ يشػاُء  ؛ ى  لاْ يشػاُء  ى  يشػاُء إل 46
الها واواً بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبد

 مكسورة
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ الالسوسي:  بعػد ذَّلك بعد ذلك بعػِد ذلك 47
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  بالػمومنين بالمؤمنػين بالػمؤمنين 47
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها ليحكْم بينهم ليحكَم بينهم ليحكػَم بينهم 48
 سوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً ال ياتػوا يػأتوا يػأتوا 49
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين المػؤمنين الػمؤمنين 51
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها ليحكْم بينهم ليحكَم بينهم ليحكػَم بينهم 51
 وإسكاف الهاء ،بكسر القاؼ ويتّػِقوْ  ويتّػْقوِ  52
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ علكمالرسوؿ لَّ  الرسوَؿ لعلكم الرسػوَؿ لعلكم 56
 السين بكسر ال تػحِسبنَّ  ال تػحَسبنَّ  57
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ومػاواىم ومأواىػم ومػأواىم 57
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  ولػبيس ولػبئس ولبئػس 57
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ليستػاذنكم ليستأذنكم ليستأذنػكم 58
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الحلم مّْنكم الحلػُم منكم لحلُم منػكما 58

 بعد صَّػبلة بعِد صػبلة بعِد صػبلة 58
الصاد في  داؿبإدغاـ الالسوسي: 

 ]كبير[

فليستأذنوا  اسػتأذف ؛فليستأذنوا  59
 استػأذف

فليستاذنػوا 
 استػاذف

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً 

ال يرجوَف  ال يرجوَف نكػاحاً  60
 نكاحاً 

ال يرجوف 
 نّْكاحاً 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكػلوا تأكلػوا )معاً(تػأكلوا  61
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62 
 المؤمنوف 
 يػؤمنوف

المؤمنوف  
 يػؤمنوف

 المومنوف
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف

62 
 يستأذنونك ؛  يستأذنػوه

 فأذف ؛استأذنوؾ 

يستأذنػوه ؛ 
  ؛ يستأذنونك

استأذنوؾ ؛ 
 فأذف

ذنػوه ؛ ايست
  ؛ ذنونكايست
ذنوؾ ؛ ااست
 ذفاف

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً 

شين في ال بإدغاـ الضادالسوسي:  لبعض شَّانػهم لبعِض شأنهم لبعػِض شػأنػهم 62
 ]كبير[

 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  نػهماشػ شػأنػهم شػأنػهم 62
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  تيش شئػت تشئػ 62

واستغفر لّهم  واستغفْر لػهم 62
 واستغفْر َلهم

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  واستغفر لَّػهم
 الدوري

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػا يعلُم مػا يعلُم  مػا 64

 عليٌم تبارؾ عليٌم * بسم اهلل 64
رتين في وجو الوصل في حاؿ وصل السو 

 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري
 اإلخفاء

 
 سورة الفرقان(  25) 

 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ للعالمين نَّذيراً  للعالميَن نذيراً  للعالمػيَن نذيراً  1

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  وخلق كُّػلّ  وخلَق كػلّ  وخػلَق كلّ  2
 ]كبير[

 باإلمالة اهافـتِ  افػتراه 4
 بإدغاـ الداؿ في الجيم فقد جَّػاءوا فقد جػاءوا 4
 بإسكاف الهاء فػْهي فِهػي 5
 وقف البصري على ) ما ( بخلف عنو مػا ؿ ىػذا ؛مػاؿ ىذا  مػاِؿ ىػذا 7
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاكل يأكػل يػأكل 7
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاكل يأكػل يػأكل 8
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 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جعل لَّػك جعَل لػك جعَل لػك 10

اؼ قاؼ في الكالسوسي: بإدغاـ ال لك قُّصػوراً  لَك قصػوراً  لَك قصػوراً  10
 ]كبير[

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كّذب بّْالساعة كّذَب بالساعةِ  كػذََّب بالساعةِ  11
 ]كبير[ سينبإدغاـ التاء في الالسوسي:  بِالساعة سَّػعيراً  بالساعِة سػعيراً  بالساعِة سعيراً  11
 بدؿ الياء بالنوف نَػحشرىم يَػحشرىم 17
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نتػماْ َءا َءأنتػم 17
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ػؤالِء يَمػػػ ػػػػى ـؤالِء أَ ػػػ ػػىػ 17
 بدؿ التاء األولى ياءالب وفيػستطيع تػستطيعوف 19
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ليػاكلوف ليأكلػوف ليػأكلوف 20
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 باإلمالة ىِ نـرِ  ى  نػر  21
 باإلمالةِىِ الِبشـرِ  ى  ال بشػر  22
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فجعلناه ىَّباء فجعلناُه ىباء فجعلناُه ىباءً  23

المبلئكُة  مبلئػكُة تنػزيبلال 25
 تنزيبل

المبلئكة 
 تَّنزيبل

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 26
 الياء بفتح ليتػنيَ يػػػ ػػػ ليتنييػػػ ػػػ 27
 التاءفي الذاؿ  بإدغاـ تػخذتُّ ٱ تػخْذتٱ 27
 الدوري: بالتقليل ى  ويلتػػػػػ  ػػيِــويلت ـىِ ـــ يـ ى  ويلتػػػػػ  ػػي 28
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّػاءنػي إذ جاءنػي 29
 الياء بفتح قػومػيَ  قػومػي 30
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتونػك يأتونػك يػأتونك 33
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  جينػاؾ جئنػاؾ جػئناؾ 33
 وقفاً: بالتقليلِىِ موسِ  موسى   35
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أخاه ىَّػروف أخػاُه ىروف ػاُه ىروفأخ 35
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 37

 ػػػبَ َوثَُموداً َوَأْصَحػػػ   ػػػبَ َوثَُموَدْا َوَأْصَحػػػ   38
وصبًل: بتنوين الفتح، وال يخفى اإلدغاـ؛ 

 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ذلك كَّػثيراً  ذلَك كػثيراً  ثيراً ذلَك كػ 38
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة فلمػػالسػوِء يَ  فػلمالسَّػوِء أَ  40
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يرجوف نُّشوراً  يرجوَف نشوراً  يرجوَف نشوراً  40
 الواو همزب ُىػُزؤاً  ُىػُزواً  41
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إلهػو ىَّػواه إلػهُو ىواه واهإلػهُو ى 43
 السين بكسر تػحِسب تػحَسب 44
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ربك كَّيػف ربػك كيف ربّْػَك كيف 45
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 47

جعػل لكم  اللػيَل لباساً  ؛جعَل لػكم  47
 الليػل لباساً 

 جعل لَّػكم
 بػاساً الليل لّْ 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[
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 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 48
 مع ضم الشين بدؿ الباء،بنوف  ُنُشػراً  ُبْشػراً  48
 الصادفي  داؿبإدغاـ ال ولقد صَّػرَّفناه ولقْد صػرَّفناه 50
 الدوري: باإلمالة النّػاس سـ االنَّـ النّػاس 50
 إبداؿ الهمزة ياءً السوسي: ب شػينا شػئنا شػئنا 51
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 52
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 53
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 54

اؼ قاؼ في الكالسوسي: بإدغاـ ال ربػك قَّديراً  ربػَك قديراً  ربُّػَك قديراً  54
 ]كبير[

 شػآ أف ؛شػا أف  شػاَء َأف 57

مع القصر األولى بإسقاط الهمزة 
توسط في األلف، )والقصر مقدـ(، وال

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 مع التوسط فقط الهمزةىو إسقاط و 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّػهم قػيَل لػهم قػيَل لػهم 60
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػامرنا تػأمرنا تػأمرنا 60
 لهاءبإسكاف ا وْىػو وُىػو 62
 التاء بكسر يَػْقتِػروا يَػْقتُػروا 67

اؼ قاؼ في الكالسوسي: بإدغاـ ال ذلك قَّواماً  ذلَك قػواما ذلَك قػواماً  67
 ]كبير[

 ترؾ البصري صلة الهاء فيػو ُمػهاناً  ُمهاناً  ےفيو 69
 بحذؼ األلف التي بعد الياء )باإلفراد( وذريَّػِتنا وذريّػاتِنا 74

 لزاماً طسم اهلل لزاماً * بسم 77
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلخفاء
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 سورة الشعراء(  26)  
 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػين مػؤمنين مػؤمنين 3

بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  نُػْنػِزؿ نُػنَػزّْؿ 4
 جلي

 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ايةػػاِء يَ السمػ السػماِء ءايػة 4
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيهػم يأتيهػم يػأتيهم 5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فسيػاتيهم فسيػأتيهم فسيػأتيهم 6
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػين مػؤمنين مػؤمنين 8
 بإسكاف الهاء لػْهو لػُهو 9
 بالتقليلِىِ وسِ م موسى   10
 ياًء حاؿ الوصلالسوسي: بإبداؿ الهمزة  أِف يػت أِف ائػت أِف ائػت 10
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّْ  12
 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 12
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فاتػيا فػأتيا فػأتيا 16
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال رسػوؿ رَّب رسػوُؿ ربّ  ربّْ  رسػوؿُ  16
 بإدغاـ الثاء في التاء ولبػثػتَّ  ولبثْػتَ  18
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 19
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّْ  24
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ لّْمػن قاؿ قاَؿ لػمن قاَؿ لػمن 25
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال رسػوؿ رَّب قػاَؿ ربكم قاَؿ ربكػم 26
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّْ  28
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قاؿ لَّئػن قاَؿ لػئن قاَؿ لػئن 29
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تػخذتَّ ٱ خػذتتّ ٱ 29
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 وأوتينا  كػأنُّو ىػو

 العلَم من

كأنّو ىػَو 
 ا وأوتين

 العلَم من

كأنّو ىُّػو 
 وَّاوتينا 
 العلم مّْن

في  السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[
 الثبلثة :الهاءين والواوين والميمين



 فرش الجزء التاسع عشر                                                                       الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 221      

 

 

 باإلمالةِكـــــ ـ ــفرين كػػػػػ ػػػفرين 43
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّػها قيػل َلها قيػل َلهػا 44

اؼ قاؼ في الكالسوسي: بإدغاـ ال ػاؿمعك قَّ  معَك قػاؿ معَك قػاؿ 47
 ]كبير[

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ المديػنة تّْسعة المديػنِة تسعة المدينِة تػسعة 48
 الميم وفتح البلـ بضم ُمْهػَلكَ  َمػْهِلكَ  49
 الهمزة بكسر إنّػا أنّػا 51
 لين ]كبير[السوسي: إدغاـ متماث قػاؿ لّْقومو قػاَؿ لقومو قػاَؿ لقػومو 54
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  أتػاتوف أتأتػوف أتػأتوف 54
 سهل الهمزة الثانية مع اإلدخاؿْنّـكمـىـ أَا أَئِنّػكم 55
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  لتػاتوف لتأتػوف لتػأتوف 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرش الجزء العشرين                                                                            لحساف في القراءات العشر للػقرآفالدرر ا  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 221      

 

 

 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ءاؿ لُّػوط ءاَؿ لػوط ءاَؿ لػوط 56
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وأنزؿ لَّػكم وأنزؿ لكػم وأنْػزؿ َلكم 60
 ]مستثنى[، يقف عليها بالتاء ذات ذات 60
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت لػواْ َءا لػوَءإِ  60
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وجعل لَّػها وجعػل لهػا وجعل لَػها 61
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت لػواْ َءا لػوَءإِ  61
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت لػواْ َءا لػوَءإِ  62
 الذاؿ وتشديدبدؿ التاء، بياء  يػذَّكَّػروف َتذَّكػروف 62
 وضم الشينبدؿ الباء، بنوف  ُنُشػراً  ُبْشػراً  63
 ؿ ألفاً بينهماادخإية و ل الهمزة الثانيسهبت لػواْ َءا لػوَءإِ  63

 يػرزُقػكُّم يػرزُُقكم يػرزُُقكم 64
السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 

 ]كبير[
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت لػواْ َءا لػوَءإِ  64
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ال يعػلم مَّن ال يعلم من ال يػعلُم َمن 65

 ْدَرؾأَ  بػلْ  دَّاَرؾَ ٱبَػِل  66
بدؿ ىمزة قطع مفتوحة و  ،بإسكاف البلـ

وحذؼ  وإسكاف الداؿىمزة الوصل، 
 األلف

 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبتْنَّـاـىـ أاْ؛ذاْاْ َءا ئِنَّػاأ ؛ذا َءإ 67
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 73
 وسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[الس ليعلم مَّػا ليعلػم ما لَيعلُم مػا 74
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  للػمومنين للػمؤمنين للػمؤمنين 77
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 78
 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الػموتػ 80
 بتسهيل الهمزة الثانية ذااْ الدُّعػاَء  الدُّعػاَء إذا 80
 اً السوسي: بإبداؿ الهمزة واو  يػومن يػؤمن يػؤمن 81
 الهمزة بكسر إفَّ  أفَّ  82
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ آياتنايكذّْب بَّ  يكذُّْب بآياتنا يكذُّْب بػآياتنا 83
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الليل لّْيسكنوا الليَل ليسكنوا اللَّيَل ليسػكنوا 86



 فرش الجزء العشرين                                                                            لحساف في القراءات العشر للػقرآفالدرر ا  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 222      

 

 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يؤمنػوف 86

بزيادة ألف بعد الهمزة، وضم التاء، وال  َءاُتوه أَتَػْوه 87
 يخفى أّف الواو تصبح مدية

 وترى الجباؿ وتػرى الػجباؿَ  88
وترىِاجلبالِ

ِاجلبالِىترِ ِو
وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 

 أو اإلمالة
 السين بكسر تَػْحِسبُػها تَػْحَسػُبها 88
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 88
 بدؿ التاء بالياء يػْفعلوف تػْفعلوف 88
 وكسر ميم )يومئذ( ،ترؾ تنوين )فزع(ب ِمػئذفػزِع يػو  ػوَمئذَفزٍع ي 89
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  90
 بدؿ التاء بياء عمَّػا يعملوف عّما تعملوف 93

 
 سورة القصص(  28) 

 
 إدغاـ متماثلين ]كبير[ السوسي: المبين نَّػتلو المبيِن نتلو المبيػن نتلو 2
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   3
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 3
 دوف إدخاؿبتسهيل الهمزة الثانية  مَّةػىـ أ أَئِػمَّة 5
ػَن لَػهم 6  ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا ونَُمكن لَّػهم ونُمكَّْن لَػهم ونَُمكّْ
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   7
ْ؛ْٱ قُػرَّتمرأت ؛ ٱ 9  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْقُـرَّتْ مرأت 
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   10
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 10
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   15
 ]كبير[ راءلفي ا بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّْ  16

فاغفػر لّْػي  فاْغِفر لػي 16
 فاغفػْر لػي

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  فاغفر لّْػي
 الدوري

 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا فغَفػر لَّو فػغَفَرلػو فَػغَػفَر لو 16



 فرش الجزء العشرين                                                                            لحساف في القراءات العشر للػقرآفالدرر ا  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 223      

 

 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنَّػو ىُّو إنَّو ُىػو إنَّػو ىو 16
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّْ  17
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لَّو قػاَؿ لو قػاَؿ لو 18
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   18
 بالتقليل ىِ موسِ ــػػػ  يـ موسىِ ــػػػ  يـ 19
 بالتقليل ىِ موسِ ــػػػ  يـ موسىِ ــػػػ  يـ 20
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتػمروف تمروفيػأ يأتػمروف 20
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّْ  21
 الياء بفتح ربّػيَ  ربّػي 22
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 23
 بكسر الميم وصبلً  مرأتينٱدونِػهِم  مرأتينٱدونِػهُم  23
 الياء وضّم الداؿ بفتح يَػْصُدرَ  ْصِدرَ يُػ 23
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال فقاؿ رَّبّ  فقػاَؿ َربّْ  فقػاَؿ َربّ  24
 بالتقليلِإحـد امها إحػداىػما 25
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ الَّ  قػاَؿ ال قػاَؿ ال 25
 بالتقليلِإحـد امها إحػداىػما 26
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػػأََبتِ يػػػػػ    ػػػأََبتِ يػػػػػ    26

استأجػره  استػأَجْرتَ  ؛استأِجػره  26
 استأَجػرت

استػاجره 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  استػاَجرت

 وقفاً: بالتقليلِإْحـد ى إْحػدى 27
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاُجرنػي تػأُجرنػي تػأُجَرنػي 27
 وقفاً: بالتقليلِىِ موسِ  موسى   29
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ىػلوقػاؿ ألّْ  قػاَؿ ألىلو قاؿ ألىػلوِ  29
 الياء بفتح لعلػيَ  ؛إنّْػَي  لعلي ؛إنّْػي  29
 الػجيم بكسر ِجػذوة َجػْذوة 29
 باإلمالة رـ اــالنَّ النَّػارِ  29
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسياِعلكمرِلَّـ اــالنَِّرِلعلكمـ اــالنَّ لعلكم النَّػارِ  29
 بالتقليل ىِ موسِ ــػػػ  يـ موسىِ ــػػػ  يـ 30
 الياء بفتح إنّْػيَ  إنّْػي 30



 فرش الجزء العشرين                                                                            لحساف في القراءات العشر للػقرآفالدرر ا  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 224      

 

 

 الهمزة فقط بإمالةِر ء اىـا رَءاىػا 31
 بالتقليل ىِ موسِ ــػػػ  يـ موسىِ ــػػػ  يـ 31
 الراء والهاء بفتح الرََّىػب الرَّْىػب 32
 النوف مع المد المشبع بتشديد ػكفػذانّْ  كفػذانِ  32
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّ  33
 الياء بإسكاف مػعي معػيَ  34
قُنػي 34 قْػني ُيَصػدّْ  ، وال تخفى القلقلةالقاؼ بإسكاف ُيصدّْ
 الياء بفتح إنّْػيَ  إنّْػي 34
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جعل لَّكػماون ونجعُل لكما َونػْجعُل لكما 35
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   36
 وقفاً: باإلمالةِىتِ مف ُمْفتػرى 36
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   37
 الياء بفتح ربّػيَ  ربّػي 37
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بِػَمن أعلُم بِػَمن أعلُم بِػَمن 37
 اإلمالةبِرالـّداِ  الػدَّار 37
 الياء بفتح لعلػيَ  لعلػي 38
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   38
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ىو وَّجنوده ىَو وجنوده ىَو وجنوده 39
 دوف إدخاؿ بتسهيل الهمزة الثانية ػمَّةىـ أ أئػمَّة 41
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  41
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 42
 بالتقليل ى  األولِػ ى  ولػاأل 43
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا بصائر لّْلنَّاس سـ النَّـلبصائَر  بصائَر للنَّػاس 43
 الدوري: باإلمالة للنَّاس سـ النَّـل للنَّػاس 43
 وقفاً: بالتقليلِىِ موسِ  موسى   43
 وقفاً: بالتقليلِىِ موسِ  موسى   44
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ناأنشػا أنشػأنا أنشػأنا 45
 بكسر الميم وصبلً  عليهِم العمر عليػهُم العمر 45
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين الػمؤمنين المؤمػنين 47



 فرش الجزء العشرين                                                                            لحساف في القراءات العشر للػقرآفالدرر ا  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 225      

 

 

 بالتقليلِىِ موسِ  )معاً( موسى   48
 بفتح السين وألف بعدىا مع كسر الحاء سػاِحرافِ  ِسػْحرافِ  48
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  افاتػو  فػأتوا فػأتوا 49
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػم اهلِل ىػو اهلِل ىػو 49
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ القوؿ لَّعلهم القوَؿ لعلهم القوَؿ لعػلهم 51
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قبلو ىُّػم قبلِو ُىػم بلِو ىػمقَ  52
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومػنوف يؤمػنوف يػؤمنوف 52
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوتوف يػؤتوف يُػؤَتوف 54
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 56

 أعلُم بالػمهتدين 56
أعلُم 

 بالمهتدين
أعلْم 

 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها بالمهتدين

 باإلمالةِالقـر ىِ  )معاً( ى  القػر  59
 بالتقليل لدنـي اا الدنيػا 60
 بدؿ التاءبياء  يعقػلوف تعقلػوف 60
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 61
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 61
 بكسر الميم وصبلً  عليهِم القوؿ عليهُم القوؿ 63
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال القوؿ رَّبنػا القوُؿ ربنػا القوُؿ ربػنا 63
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػبرانا ػاتبرأن تبػرأنا 63
 بكسر الميم وصبلً  عليهػِم األنباء عليهُم األنباء 66
 ]كبير[ سينبإدغاـ التاء في الالسوسي:  الخيرة سُّبحاف الخيرُة سبحاف الِخيَػرُة سبحاف 68
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مَّػا يعلُم مػا يعلُم مػا 69
 بإسكاف الهاء ػووىْ  وُىػو 70
 بالتقليل ى  األولِػ ى  األولػ 70
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيكػم يأتيػكم يػأتيكم 71
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيكػم يأتيػكم يػأتيكم 72
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جعل لَّكػم جعَل لكػم لػكم جعلَ  73
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ىِ وسِ مِ ـ قػو  ىِ موسِ قوـِ  موسى  قػوـِ  76
 بالتقليل ىِ موسِ  موسى   76



 فرش الجزء العشرين                                                                            لحساف في القراءات العشر للػقرآفالدرر ا  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 226      

 

 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لَّو قػاَؿ لػو قاَؿ لػو 76
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 77
 الياء بفتح عندَي أولػم عندي أَولػم 78
 بكسر الميم وصبلً  ذنوبهِم المػجرموف ذنوبهُم المػجرموف 78
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 79
 باإلمالةِارهوبـدِ  وبػداره 81

 ويَك أنّػو ؛ويَك أفَّ  ويكػأنّو ؛ويكػأفَّ  82
الوقف اضطراراً أو اختباراً على  يجوز

للتفصيل راجع )(، كْ ، ىكذا )ويكاؼال
 (األصوؿ

 ]كبير[ـ : بإدغاـ الراء في البللسوسيا ويقدر لَّػوال ويػقدُر لوال ويقدُر لػوال 82
 وكسر السين ،ضم الخاءب لَػُخِسف لَػَخَسفَ  82
 الياء بفتح ربػَي أعلم ربػي أعلم 85
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أعلػم مَّػن أعلُم َمػن أعػلُم مػن 85
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل للكػػػػػ ػػػفرين 86
 ]كبير[ء في البلـ : بإدغاـ الرالسوسيا آخػر الَّ  آخػَر ال آخػَر ال 88

 
 سورة العنكبوت(  29)  

 
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 5
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ )معاً(النَّػاس  10
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها بأعلػْم ِبمػا بأعلَم ِبمػا بأعػلَم بِػما 10
 اـ متماثلين ]كبير[السوسي: إدغ قػاؿ لّْقومو قػاَؿ لقومو قػاَؿ لقومو 16

بفتح الشين وألف بعدىا وبعد األلف  النَّشػاءةَ  النَّْشػأة 20
 ، وال يخفى المد المتصلىمزة مفتوحة

 ]كبير[ميم في ال باءبإدغاـ الالسوسي:  يعِذب مَّػن يعذُّْب َمػن يعذُب َمػن 21
 ير[السوسي: إدغاـ متماثلين ]كب ويرحم مَّػن ويرحُم َمػن ويرحػُم َمن 21
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  24
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يؤمػنوف 24
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 بإدغاـ الذاؿ في التاء تػخذتُّػمٱ تخْذتػمٱ 25
 التاء بضم مػودُة بيِنكم مودَة بيِنكم 25
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 25
 ؿ الهمزة ألفاً السوسي: بإبدا ومػاواكم ومػأواكم ومػأواكم 25
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا فآمػن لَّػو فآمَن لػو فآمَن لػو 26
 الياء بفتح ربػَي إنّػو ربػي إنّػو 26
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنػو ىُّػو إنػُو ىػو إنَّػُو ىػو 26
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 27
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ لّْقومو قػاؿ قػاَؿ لقوِمو قاَؿ لقومػو 28

 نَّػكم لتػاتوفاْ َءا نَّكم لتػأتوفاْ َءا إنَّكم لتػأتوف 28
ولو زاد البصري ىمزة على االستفهاـ، 

 ؛ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهت
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً و 

غاـ القاؼ في الكاؼ السوسي: بإد ما سَبقػكُّم ما َسبَػَقػكم ما سبَػَقػكم 28
 ]كبير[

 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نّػكمػىـ اأَ  نّػكمػأَى   29

 لتػاتوف لتػأتوف وتػأتوف وتػأتوف ؛لتػأتوف  29
 وتػاتوف

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً 

 وصلحاؿ ال السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ػناوتقالوا  قالوا ائتنا قػالوا ائِتنػا 29
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّ  قػاَؿ ربّ  30
 السين بإسكاف ُرْسػلنا ُرُسػلنا 31
 باإلمالةِبالبشـر ىِ  ى  بالبشػر  31
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بػمن أعلُم بػمن أعػلُم بػمن 32
 السين بإسكاف ُرْسػلنا ُرُسػلنا 33
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ امرأتك كَّانت امرأتَك كانت رأتَك كػانتام 33
 باإلمالةِارىـمدِ  دارىػم 37

 َوثَُموداً َوَقد َوثَُموَدْا َوَقد 38
وصبًل: بتنوين الفتح، واإلخفاء جلي؛ 

 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

تبيػَن لكػم  وزيّػَن لهم ؛تبيػَن لكم  38
 وزيّػَن لػهم

ػن لَّػكم تبي
 وزيّػن لَّػهم

 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا
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 بإدغاـ الداؿ في الجيم ولقد جَّػاءىم ولقػْد جاءىػم 39
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   39
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلػم مَّػا يعػلُم مػا يعلُم مػا 42
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 42
 الدوري: باإلمالة للػّناس ساِـ لنَّـل للنّػاس 43
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  للمومنيػن للمؤمنيػن للػمؤمنين 44
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  الصبلة تَّنه ى  الصبلَة تنه ى  الصػبلَة تنهػ 45
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلػم مَّػا يعػلُم مػا يعلُم مػا 45
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 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا ونػحن لَّػو ونػحُن لػو ػحُن لػوون 46
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومن ؛يومنوف  يؤمن ؛يؤمنوف  يؤمػن ؛يػؤمنوف  47
 باإلمالة ذكـر ىِ ِو ى  وذكػر  51
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومنػوف يؤمػنوف يػؤمنوف 51
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلػم مَّػا يعػلُم مػا يعلُم مػا 52
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وليػاتينهم وليػأتينهم وليػأتينهم 53
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ فرينـــــِـ لكٱب 54
 بدؿ الياءنوف الب ونػقوؿ ويػقوؿ 55

 ، وال يخفى أنها محذوفةالياء بإسكاف ياعبادي الػذين ياعبادَي الذيػن 56
 وصبًل اللتقاء الساكنين

 ]كبير[بإدغاـ التاء في الثاء السوسي:  الموت ثُّػم الموِت ثػمّ  المػوِت ثُػمَّ  57

الوقف اضطراراً أو اختباراً على  يجوز وكػأيّ  وكػأيػنْ  60
 راجع األصوؿ( للتفصيلالياء، )

 ]كبير[ راءفي ال ـبلالسوسي: بإدغاـ ال التحمل رّْزقها التحمُل رزقها التػحمُل رزقها 60
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 60
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا القمر لَّيقولن القمَر ليقولن والقمَر ليقولػن 61
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػفِأنَّــ ىِ ف ى  ػأنَّػف 61
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وفكوفي ؤفكوفي ػؤفكوفي 61
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا ويقدر لَّػو قدُر لػووي ويقدُر لػو 62
 بالتقليل الدنـي ا الدنػيا 64
 بإسكاف الهاء لػْهي لػِهي 64
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومنػوف يؤمػنوف يػؤمنوف 67

68 
كّذَب ؛  أظلػُم ممَّػن 

 جهنّػَم مثوى ؛ بػالحق

أظلُم مػمَّن  
كػذََّب بالحق 

 وىجهنَم مث

أظلم مّْػمَّن  
كػذَّب بّْالحق 
 جهنػم مَّثوى

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل ؛ افتـر ىِ  للكػػػػػ ػػػفرين ؛ ى  افتػر  68
 ال تقليل فيها مثوى مثوى 68
 الباء بإسكاف ُسْبػلنا ُسػُبلنا 69
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 سورة الروم(  30) 
 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنوف الػمؤمنوف الػمؤمنوف 4
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 5
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 6
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 7
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 8
 السين بإسكاف ُرْسػلهم ُرُسػلهم 9
 التاء بضم عاقبػةُ  عاقبػةَ  10
 بالتقليلِالسـوأ ىِ  ى  وأالسػ 10
 بدؿ التاء بالياء يُػرجعوف تُػرجعوف 11
 باإلمالةِكـــــ ـ ــفرين كػػػػػ ػػػفرين 13
 الياء بتخفيف المْيػت )معاً(الميّْت  19

 خلقػكُّم خلَقػكم خلَقػكم 20
السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 

 ]كبير[
 البلـ بفتح للعالَػمين للعالِػمين 22
 باإلمالةِالنَّـه ارِو لنَّػهاراو  23

 ويُػْنػِزؿ ويُػنَػزّْؿ 24
بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء 

 جلي
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو ) الثبلثة ( 27
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْفطـرتْ  فطػرت 30
 ]كبير[السوسي: إدغاـ متماثلين  ال تبديل لّْخلق ال تبديَل لخلق ال تبديَل لخلق 30
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 30
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 35
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها يتكلْم بػما يتكلُم بػما يتػكلُم بػما 35
 النوف بكسر يقنِػطوف يقنَػطوف 36
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 37
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 فػآِت ذا فػآِت ذا ذا فػآتِ  38
 فػآت ذَّا

بخلف  بإدغاـ التاء في الذاؿ: السوسي
 عنو

 بالتقليلِىِ قـربـ ال ى  قػربال 38
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 39

خلَقػكم   رزقػكم ؛خلَقكػم  40
 رزقَػكم

خلقػكُّم 
 رزقػكُّم

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 
 ]كبير[

 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ ػاسالنَّ  41
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ القيّْػم مّْن القيّْػِم من القيّْػِم من 43

و ، ولالسوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يػاتي يَّػـو يػأتَي يػـو يػأتَي يػـو 43
 ألفاً إبداؿ الهمزة 

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 45
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 47

فتـرىِالودقِ فتػرى الودؽ فتػرى الودؽ 48
ِالودقِىتِ ف

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 
 أو اإلمالة

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أصػاب بّْػو أصػاَب بِػو أصػاَب بػو 48

واإلخفاء  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ يُػْنػَزؿ يُػنَػزَّؿ 49
 جلي

 (باإلفرادبحذؼ األلف األولى والثانية ) أثػرِ  ءاثارِ  50
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أثػر رَّحمػة أثػِر رحمة ءاثاِر رحمت 50
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْرحـمتْ  رحمت 50
 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الموتػ 50
 بإسكاف الهاء ػووىْ  وُىػو 50
 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الموتػ 52
 بتسهيل الهمزة الثانية ذااْ الدعػاَء  الدعػاَء إذا 52
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومػن يػؤمن يػؤمن 53

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  خلقػكُّم خلَقػكم خلَقكػم 54
 ]كبير[

 بالضم فقط فاً ُضعػ ؛ُضعػف  َضعفاً  ؛ )معاً(َضعف  54
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 بإدغاـ الداؿ في الضادالسوسي:  بعد ضُّعػف بعِد ُضعػف بعػِد ضعفٍ  54
 ]كبير[

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 54
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كذلك كَّانوا كذلَك كانوا كذلَك كػانوا 55
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يوفكػوف يػؤفكوف يػؤفكوف 55
 بإدغاـ الثاء في التاء لبثػتُّم لبثْػتم 56
 بدؿ الياء بالتاء ال تػنفع ال يػنفع 57
 بإدغاـ الداؿ في الضاد ولقد ضَّػربنا ولقْد ضػربنا 58
 الدوري: باإلمالة للػّناس سـ النَّـل للنّػاس 58
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  جيػتهم جئتهػم جػئتهم 58

 
 سورة لقمان(  31) 

 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ويػوتوف يػؤتوفو  ويػؤتوف 4
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 6
 الياء بفتح لِيَػِضػلَّ  لػُيِضػلَّ  6
 الذاؿ بضم ويتَِّخػُذىا ويتَِّخػَذىا 6
 بهمز الواو ُىػُزؤاً  ُىػُزواً  6
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 9

 وللّ  أف اشكر أف اشكػر هلل 12
 أف اشكْر هلل

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  أِف اشكر لّْلو
 الدوري

 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا يشكر لّْنفسو يشكُر لنفسو يشكػُر لنفسو 12
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لُّقماف قاَؿ لقماف قػاَؿ لقماف 13
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 13
 الثانية الياء بكسر بُػنَػيّْ ػػػ  يػ بُػَنيَّ ػػػ  يػ 13

اشػكر لّْػي  اشػكْر لػي 14
 اشكػْر لػي

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  اشػكر لّْػي
 الدوري

 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 15
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 الثانية الياء بكسر بُػنَػيّْ ػػػ  يػ بُػَنيَّ ػػػ  يػ 16
 داؿ الهمزة ألفاً السوسي: بإب يػات يػأت يػأت 16
 الثانية الياء بكسر بُػنَػيّْ ػػػ  يػ بُػَنيَّ ػػػ  يػ 17
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وامػر وأمػر وأمػر 17
 العين تخفيفو  ،بألف بعد الصاد وال ُتصػاِعر وال ُتصػعّْر 18
 الدوري: باإلمالة للػّناس سـ النَّـل للػّناس 18
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا كمسخػر لَّ  سخػر لكم سخػر لكم 20
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 20
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّػهم قيػَل لػهم قيَل لػهم 21
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 22
 بالتقليلِالوثق ـىِ  ى  الوثقػ 22
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اللػو ىُّػو اللػَو ىػو اهلَل ىػو 26
 الراءبفتح  والبحػرَ  والبػحرُ  27
 باإلمالةِالنَّـه ار النَّػهار 29
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اللػو ىُّػو اللػَو ىػو )معاً( اهلَل ىػو 30
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْبنعمـتْ  بنعمػت 31
 باإلمالةِراصـبِّ  صبَّػار 31
 باإلمالةِراختِّـ  ػارختَّ  32
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 33

بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ويُػْنػِزؿ ويُػنَػزّْؿ 34
 جلي

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ويعلػم مَّػا ويعلػُم مػا ويعلػُم ما 34

 خبيٌر الم خبيٌر * بسم اهلل 34
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

 سملة مع عدـ السكت فللبصريدوف ب
 اإلظهار
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 سورة السجدة(  32) 
 

 باإلمالةِافتـر اه افتػراه 3

 ى  من السمآ إل ؛ ى  من السما إل ى  من السػماِء إل 5

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 

 توسط فقطوىو إسقاط الهمزة مع ال
 البلـ بإسكاف خْلػَقوُ  َخلَػَقوُ  7
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وجعػل لَّكم وجعَل لػكم وجعَل لَػكم 9
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نَّػاػىـ اأَ  ؛ذا اْ َءا أَئِػنَّا ؛ا َءِإذ 10
 باإلمالة ىِ ترِ  ى  تػر  12

 المجرموفَ  االمجرموَف ناكػسو  12
 اناكسو 

المجرموف 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ انَّاكسو 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  شيػنا شئنػا شػئنا 13
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جهنَّػم مّْػن جهنَػَم من جهنَّػَم من 13
 الدوري: باإلمالة والنّػاس سـ االنَّـو والنّػاس 13
 بإبداؿ الهمزة واواً  السوسي: يػومن يػؤمن يػؤمن 15
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومناً  مػؤمناً  مػؤمناً  18
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ى  المػاو  ى  المػأو  ى  الػمأو  19
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فماواىػم فمػأواىم فمأواىػم 20
 ن ]كبير[السوسي: إدغاـ متماثلي وقيػل لَّػهم وقيَل لػهم وقيػَل لػهم 20
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  20
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا األكبر لَّعلهم األكبِر لعلهم األكبِر لعػلهم 21
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أظلم مّْػمن أظػلُم ممن أظلػُم ممن 22
 وقفاً: بالتقليلِىِ موسِ  موسى   23
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وجعلناه ىُّدىً  ىدىً  وجعلناهُ  وجعلنػاُه ىدىً  23
 دوف إدخاؿبتسهيل الهمزة الثانية  ّمػةػىـ أ أئػّمة 24
 بتسهيل الهمزة الثانية ى  لاْ الػماَء  ى  المػاَء إل 27
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكػل تػأكل تػأكل 27
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 سورة األحزاب(  33) 
 

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 1
 بدؿ التاء ياءالب يعػملوف تعػملوف 2

 يػػ  الػػػػ  ػ 4
 •الآل
 •البل

 الآليْ 

لو في و  ،بعد الهمزةالتي حذؼ الياء ب
ل الهمزة مع يسه/ ت1 :الهمزة وجهاف

إبدالها ياء ساكنة  /2القصر،  وأ توسطال
وال ؛ مع المد المشبع اللتقاء الساكنين

تسهيل  يخفى أنو عند الوقف يكوف
 الهمزة بالرـو مع التوسط والقصر

 َتظَّػهَّروف ُتظػاِىػروف 4
مع وتشديد الظاء والهاء  ،بفتح التاء

 بعد الظاء التي وحذؼ األلف ،فتحهما
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 4
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  أخطػاتم أخطػأتم أخطػأتم 5

 الػمؤمنين ؛بالمؤمنين  6
بالمؤمنػين  

 لمؤمنػينا
بالمومنػين  
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين

 بالتقليلِىِ موسِ ِو موسى  و  7

ـىِ ِو ى  ػعيػسو  7  وقفاً: بالتقليلِعيـس 

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل للكػػػػػ ػػػفرين 8
 بدؿ التاء ياءالب يعػملوف تعػملوف 9
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّاءتكػم إْذ جاءتكػم 9
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّػاءوكم إْذ جػاءوكم 10
 بإدغاـ الذاؿ في الزاي وإذ زَّاغػت وإْذ زاغػت 10
 مطلقاً  األلف حذؼب الظنػوف الظنػونػاْ  10
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنػوف الػمؤمنػوف الػمؤمنوف 11
 الميم األولى بفتح ال َمقػاـ ال ُمػقاـ 13
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ويستػاذف ويستػأذف ذفويسػتأ 13
 باإلمالةِرىااأقطِـ  أقطارىػا 14
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 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قبػل الَّ  قبػُل ال قبػُل ال 15
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  الباس ؛ياتوف  البأس ؛يأتوف  البػأس ؛يػأتوف  18
 إبداؿ الهمزة واواً السوسي: ب يػومنوا يػؤمنوا يػؤمنوا 19
 السين بكسر يػحِسبػوف يػحَسبوف 20
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػات يػأت يػأت 20
 الهمزة بكسر ِإسػوة ُأسػوة 21
 بإمالة الػهمزة فقطِاءِ ِر ءار  22
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػوف المؤمنػوف المؤمنػوف 22
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  نالػمومني الػمؤمنين المؤمنػين 23

 شػآ أو ؛شػا أو  شػاَء أو 24

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين المؤمنػين 25
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ و قذؼ فّْػي وقػذؼ في ذَؼ فػيوق 26
 بكسر الميم وصبلً  قلوبػهِم الرعػب قلػوبِهػُم الرعب 26
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وتاسػروف وتأسػروف وتػأسروف 26
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 28
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػات يػأت يػأت 30

األلف بعد الضاد مع فتح العين  بحذؼ ُيَضػعَّفْ  ػاعفْ ُيض 30
 مشددة
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  نػوتػها نػؤتػها نػؤتػها 31

 النسػآ إف ؛النسػا إف  النسػاِء إف 32

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 

 سقاط الهمزة مع التوسط فقطوىو إ
 ، وترقيق الراء جليالقاؼ بكسر وِقػرف وقَػرف 33
 بالتقليل ى  األولِػ ى  األولػ 33

 والػمؤمنات  والمؤمنػين 35
والػمؤمنين 
 والػمؤمنات

الػمومنين 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنات

 بإبداؿ الهمزة واواً  السوسي: مومنة؛ لمومن  مؤمنة؛ لمؤمن  مػؤمنة؛ لمؤمن  36
 بدؿ الياء بالتاء أف تػكوف أف يػكوف 36
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّػل فقد ضػلَّ  36
 بإدغاـ الذاؿ في التاء وإذ تَّقػوؿ وإذ تػقوؿ 37
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ تقوؿ لّْلذي تقوُؿ للذي تػقوُؿ للذي 37
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين المؤمػنين 37
 التاء بكسر وخػاتِم وخػاَتم 40
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  بالػمومنين بالػمؤمنين بالػمؤمنين 43
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين المؤمػنين 47
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 48

إدغاـ لو و  ؛السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنات ثُّػمَّ  لمؤمناِت ثُمَّ ا الػمؤمناِت ثُػمَّ  49
 ]كبير[التاء في الثاء 

مػؤمنة  الػمؤمنين ؛مؤمنػة  50
 الػمؤمنين

مػومنة 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين

 بدؿ الياء بعد الجيم مضمومةبهمزة  تُػرجػىءُ  تُػرجي 51
 إبداؿ فيها للسوسي ال، مستثنى وتػؤوي وتػؤوي 51
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعػلم مَّػا يعلػُم مػا يعلُم مػا 51
 بدؿ الياء بالتاء التَػِحلُّ  اليَػِحلُّ  52
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 يػؤذي ؛ يػؤذفُ  تػؤذوا؛  يػؤذي ؛ يػؤذفُ  53
 تػؤذوا

 ذيو يػ ؛ ذفُ و يػ
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ذواو تػ

 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا يػوذف لَّكم لكميػؤذُف  يػؤذُف لػكم 53
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  مستػانسين مستأنسين مستأنسين 53
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا أطهر لّْقلوبكم أطهُر لقلوبكم أطهُر لقلوبػكم 53

 أبنآ إخوانهن ؛أبنػا إخوانهن  أبنػاِء إخوانػهن 55

لهمزة األولى مع القصر بإسقاط ا
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة خواتػهنػػأبنػاِء يَ  خواتػهنأبنػاِء أَ  55
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 57
 سي: بإبداؿ الهمزة واواً السو  يػوذوف يػؤذوف يػؤذوف 57

 

58 

المؤمنين   ؛يؤذوف 
 والمؤمنات

يؤذوف 
المؤمنين 
 والمؤمنات

يوذوف  
المومنين 
 والمومنات

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

المؤمػنين  يػؤَذين ؛المؤمػنين  59
 يػؤَذين

 المومنػين
 يػوذين

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ساعة تَّكوفال الساعَة تكوف الساعَة تػكوف 63
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 64
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  66
 األلف مطلقاً حذؼ ب الرسػوؿ الرسػوالْ  66
 األلف مطلقاً حذؼ ب سبيلال السبيػبلْ  67
 بدؿ الباءبالثاء  كثيػراً  كبيػراً  68
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   69

 ويػغفْر لػكم 71
 ويغفر لَّػكم
 ويغفر لَّػكم ويغفْر لكػم

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 والػمؤمنات ؛الػمؤمنين  73
الػمؤمنػين 
 والػمؤمنات

الػمومنيػن 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  والمومنػات
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 رحيماً الحمد رحيماً * بسم اهلل 73
ورتين في وجو الوصل في حاؿ وصل الس

 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين

 
 سورة سبأ(  34) 

 

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 1
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلػم مَّػا يعلػُم مػا يعػلُم مػا 2
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 2

 لتػأتينكم ؛ال تػأتينا  3
تينا  ال تػأ

 لتأتيػنكم
ال تاتػينا 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  لتاتينكػم

 الجيم وتشديداأللف  بحذؼ ُمَعجّْػزين ُمعػاجزين 5
 الميم مع التنوين بكسر أليػمٍ  أليػمٌ  5

 ويرى الذين ويػرى الذين 6
ويرى الذين  

 الذين ىيرِ ِو
وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 

 أو اإلمالة
 باإلمالة فتـر ىِ أ ى  فتػر أ 8
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يومنػوف ال يؤمػنوف ال يؤمنػوف 8
 بكسر الميم وصبلً  بػهِم األرض بػهػُم األرض 9
 السين بإسكاف ِكْسػفاً  ِكَسػفاً  9

 من السمآ إفّ   ؛من الّسما إف  مَن الّسػماِء إفَّ  9

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
في األلف، )والقصر مقدـ(،  والتوسط

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےكالجواب كالجػواب 13
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكػل تػأكل تػأكل 14
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  منسػاتو منسػأتو 14
 زة بدوف تنوينالهم بفتح لسػبأَ  ِلسػبأٍ  15
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 بفتح السين وألف بعدىا، وكسر الكاؼ همنِ ػػػاكِ مسَ  همنِ ػػمسػكَ  15
 (بالجمع)

 التنوين بحذؼ ُأُكػلِ  ُأُكػلٍ  16

 ى  ُيجػاز  ُنجازي 17
وألف بعدىا وفتح الزاي  ،بياء مضمومة

 بدؿ الياء
 بضم الراء الكفػورُ  الكفػورَ  17

 القػرى التي القػرى التي 18
ِالقـرىِاليت
ِالقـر ىِاليت

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 
 أو اإلمالة

 وقفاً: باإلمالة قـر ى قػرىً  18
 العين وتشديداأللف  بحذؼ بعّْػد باعػد 19
 باإلمالةِارصبِّـ ِ؛ـارناِأسفِ  صػّبار ؛أسفػارنا  19
 الصادفي  داؿبإدغاـ ال ولقد صَّػَدؽ ولقد صػدَّؽ 20
 داؿال بتخفيف صَّػَدؽ صػدَّؽ 20
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين المؤمػنين الػمؤمنين 20
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ لنعلم مَّػن لنعلَم َمػن لنعلػَم َمػن 21
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومن يؤمػن يؤمن 21
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم قػُل ادعوا قػِل ادعوا 22
 الهمزة بضم ُأذف ُأِذفَ  ذفَ أَ  23
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا ُأذف لَّػو ُأِذَف لػو َأذَف لػو 23
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فُػزّْع عَّػن فُػزَّْع عػن فُػزَّْع عػن 23
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قاؿ رَّبُّػكم قاَؿ ربُّػكم قػاَؿ ربُّكم 23
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 23

 يرزقكُّػم يرزقُػكم يرزقُػكم 24
السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 

 ]كبير[
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 26

 النَّػاس ؛للنَّػاس  28
 ؛ سـ النَّـل

 الدوري: باإلمالة النَّاس ؛للػنَّاس  سـ االنَّـ

 ي: بإبداؿ الهمزة ألفاً السوس ال تستاخروف ال تستأخروف ال تسػتأخروف 30
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنين ؛نومن  مؤمنين ؛نؤمن  مػؤمنين ؛نؤمن  31
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 باإلمالة ىِ ترِ  ى  تػر  31
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّاءكم إذ جاءكم 32
 باإلمالةِالنَّـه ارِو النَّػهارو  33

السوسي: بإبداؿ و  ؛غاـ الذاؿ في التاءبإد إذ تَّػامروننا إذ تَّػأمروننا إْذ تػأمروننا 33
 الهمزة ألفاً 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ونػجعل لَّػو ونػجعُل لو ونػجعُل لػو 33
 الدوري: باإلمالة الػنَّاس سـ االنَّـ النَّػاس 36
 بالتقليلِزلـف ىِ  ى  زلػف 37
 الجيم وتشديداأللف  بحذؼ ُمَعجّْػزين ُمعػاجزين 38
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا ويقدر لَّػو ويقدُر لػو ُر لوويػقد 39
 بإسكاف الهاء وْىػو ؛فْهػو  وُىػو ؛فُهػو  39
 بنوف بدؿ الياء َنحػشرىػم يػحشرىم 40
 بالنوف بدؿ الباء نػقوؿُ  يقػوؿُ  40

 يقػوُؿ للمبلئػكة 40
نػقوُؿ 
 للمبلئػكة

نقػوؿ 
 اثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ متم لّْلمبلئػكة

 أىؤآل إيػاكم ؛أىؤال إياكم  أىػؤالِء إيػاكم 40

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنوف مػؤمنوف مػؤمنوف 41
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ونقوؿ لّْلذين ونقوُؿ للذين للذين ونػقوؿُ  42
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  42
 وقفاً: باإلمالةُِمفـت ى ُمفػترى 43
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كاف نَّكيػر كاَف نكيػر كاَف نػكير 45
 ألنها على وزف مفعل ال تقليل فيها مثنى مثنى 46
 بإسكاف الهاء وْىػو ؛فْهػو  وُىػو ؛ُهػو ف 47
 الياء بفتح ربػيَ  ربػي 50
 باإلمالة ىِ ترِ  ى  تػر  51
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػو ِأنَّــ ىِ ِو ى  ػأنَّػو  52
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 متصلالالمد  وال يخفى ؛بهمز الواو التنػاؤش التنػاوش 52

 مريٍب الحمد مريٍب * بسم اهلل 54
و الوصل في حاؿ وصل السورتين في وج

 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين

 
 سورة فاطر(  35) 

 
 ألنها على وزف مفعل ال تقليل فيها مثنى مثنى 1

 فَّ وِ مايشاُء  ؛فَّ اْ مايشػاُء  مايشػاُء إفَّ  1
بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً 

 مكسورة
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 2
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فبل مرسل لَّو فبل مرِسَل لو فبل مػرِسػَل لو 2
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 2
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْنعمـتْ  نعمػت 3

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  يرزقكُّػم يرزقُػكم يرزقُػكم 3
 ]كبير[

 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػفِأنَّــ ىِ ف ى  ػأنَّػف 3
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  توفكوف تؤفكوف تػؤفكوف 3
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 5
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا زيػن لَّػو زُيّْػَن لػو زُيّْػَن لػو 8
 الهمزة فقط بإمالةِفـر ء اه فػرءاه 8
 الياء فبتخفي مْيػت ميّْػت 9
 ]كبير[ جيم: بإدغاـ التاء في اللسوسيا العزة جَّميػعاً  العزُة جميػعاً  العػزُة جميػعاً  10

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  خلقػكُّم خلَقػكم خلَقػكم 11
 ]كبير[

 بالتقليلِأنث ـىِ  ى  أنثػ 11
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكػلوف تأكػلوف تػأكلوف 12
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وترى الفلك  وترى الفلك الفلكوتػرى  12
 الفلك ىترِ ِو

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 
 أو اإلمالة

 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا مواخر لّْتبتغوا مواخَر لتبتغوا مػواخَر لتبتغوا 12
 باإلمالةِالنَّـه ار النَّػهار 13

بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  ى  لوِ  الفقراءُ  ؛ ى  لاْ الفقػراُء  ى  الفقػراُء إل 15
 مكسورة

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ واهلل ىُّػو واهللُ ىػو واهللُ ىػو 15
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ويػات ويػأت ويػأت 16
 باإلمالةِىِ أخـرِ  ى  أخػر  18
 بالتقليلِىِ قـربـ  ى  قػرب 18
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسػلهم 25
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخػذتُّ  أخػْذت 26
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كػاف نَّكير كػاَف نكير كاَف نكػير 26
 الدوري: باإلمالة النّػاس سـ االنَّـ النّػاس 28

واألنعاـِ  واألنعػاـِ مختلف 28
 مختلف

واألنعاـ 
 مُّختلف

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  فَّ وِ العلماُء  ؛فَّ اْ العلماُء  ػماُء إفَّ العل 28
 مكسورة

 الياء وفتح الخاء بضم يُػدَخلونػها يَػدُخلونػها 33

السوسي: بإبداؿ الهمزة بتنوين الكسر؛ و  ولػولؤٍ  ولػؤلؤٍ  ولػؤلؤاً  33
 )الهمزة األولى( واواً 

وفتح الزاي  بدؿ النوف، مومةبياء مض ى  يُػجز  نَػجزي 36
 بدؿ الياءوألف بعدىا 

 بضم البلـ كػلُّ  ُكػلَّ  36
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ خبلئػف فّْي خبلئػَف في خبلئػَف في 39
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ )معاً( ٱلكػػػػػ ػػػفرين 39
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْبينـتْ  بينػت 40
 وقفاً: بالتقليل ىإحـدِ  إحػدى 42
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بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  الوِ السيّْىُء  ؛ الاْ السيّْىُء  السَّػيّْىُء إال 43
 مكسورة

ْ؛ْلسـنتْ  )معاً( تِ نَّ سُ لِ  ؛ تَ نَّ سُ  43  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْسنـت 

 جػآ أجلهم ؛جػا أجلهم  جػاَء أجػلهم 45

ع القصر بإسقاط الهمزة األولى م
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 بصيراً يس بصيراً * بسم اهلل 45
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلدغاـ

 
 سورة يس ( 36) 

 

 ـالبل بضم تنػزيػلُ  تنػزيلَ  5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  اليػومنوف اليػؤمنوف اليػؤمنوف 7
 بإسكاف الهاء فْهػي فِهػي 8
 السين فيهما بضم ُسػّداً  َسػّداً )معاً( 9
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نػذرتهماْ ءا َءأَ نػذرتهم 10
 مزة واواً السوسي: بإبداؿ اله اليػومنوف اليػؤمنوف اليػؤمنوف 10
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نػحن نُّحيي نػحُن نحيي نػحُن نُػحيي 12
 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الػموت 12
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّػاءىا إذ جػاءىا 13
 بكسر الميم وصبلً  إليػهِم اثنين إليػهُم اثنين 14
 ؿ ألفاً بينهمااخدإل الهمزة الثانية و يسهبتْىـ ـناأَْ نػأَى   19
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت تَّخػذاْ َءا َءأَتَّخػذ 23
 الياء بفتح إنػيَ  إنػي 24
 الياء بفتح إنػيَ  إنػي 25
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا غفػر لّْػي غفػَر لػي غفػَر لػي 27
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 : بإبداؿ الهمزة ألفاً السوسي ما ياتيػهم ما يأتيػهم ما يػأتيهم 30
 الميم بتخفيف لػَما لػمَّا 32
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياكلػوف يأكلػوف يػأكلوف 33
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ليػاكلوا ليأكلػوا ليػأكلوا 35
 الراء ضمب والقػمرُ  والقػمػرَ  39
 باإلمالةِالنَّـه ار النَّػهار 40
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّػهم مقيػَل له قيَل لػهم 45
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتيػهم تأتيػهم تػأتيهم 46

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  رزقػكُّم رزقَػكم رزقَػكم 47
 ]كبير[

 قيػَل لهم أنطعػُم من ؛قيَل لػهم  47
 أنطعػُم َمن

قيػل لَّػهم 
 أنطعػم مَّػن

 ماثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ مت

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاخػذىم تأخػذىم تػأخذىم 49
 فتحة الخاء باختبلس يَػَخصّْػموف يَػِخصّْػموف 49
 بترؾ السكت مػرقدنا ىذا ىذا سمرقدنا 52
 الغين بإسكاف ُشػْغلٍ  ُشػغُػلٍ  55

 تخفيفو  ،الباء إسكافو  ،الجيم بضم ُجػْببلً  ِجػِببّلً  62
 لقلقلة واضحة، واالبلـ

 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػفِأنَّــ ىِ ف ى  ػأنَّػف 66

وضم  ،ف الثانيةاسكإو  ،النوف األولى بفتح نَػْنُكْسػو نُػَنكّْسػو 68
 ؛ واإلخفاء جليالكاؼ مخففة

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 70
 فاً السوسي: بإبداؿ الهمزة أل يػاكلوف يأكػلوف يػأكلوف 72

اليستطيعوَف  اليستطيعوَف نصرىم 75
 نصرىم

اليستطيعوف 
 نَّصرىم

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نعلم مَّػا نعلُم مػا نعلػُم مػا 76
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 78
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 79
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 ي: إدغاـ متماثلين ]كبير[السوس جعل لَّكػم جعَل لكم جعَل لكػم 80
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 81
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يقوؿ لَّػو يػقوؿ لو يقػوُؿ لو 82

 
 سورة الصافات(  37) 

 

والصافات  والصػافّاِت صّفاً  1
 صفاً 

والصافات 
 صَّفاً 

 صاد ]كبير[بإدغاـ التاء في الالسوسي: 

 فالزاجرات فالزاجرات زجراً  2
 زجراً 

فالزاجرات 
 زَّجراً 

 زاي ]كبير[بإدغاـ التاء في الالسوسي: 

 ]كبير[بإدغاـ التاء في الذاؿ السوسي:  فالتاليات ذّْكراً  فالتاليات ذكرا فالتػاليات ذكراً  3
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 6
 بالكسر دوف تنوين بػزينِة الكػواكبِ  بزينٍة الكواكبِ  6
 بتخفيف السين وإسكانها وتخفيف الميم يْسَمػعوفال  ال يسَّمَّعػوف 8
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نّػاػىـ أا ؛ذا اْ أا أئػنا ؛أإذا  16
 الميم بضم ُمتػنا ِمتػنا 16

 اليػوـَ مستسلموف 26
اليػوـَ 

 مستسلموف
اليػـو 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ مُّستسلموف

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاتوننا نناتػاتو  تػأتوننا 28
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػين مؤمنػين مػؤمنين 29
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قوؿ رَّبّْنػا قوُؿ ربّْنػا قػوُؿ ربّْنػا 31
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّػهم قيػَل لػهم قيػَل لػهم 35
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبتْنَّـاــىـ أا اأئػنَّ  36
 الثانية البلـ بكسر الُمخػِلصين الُمخػَلصين 40
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بكػاس بكػأس بكػأس 45
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نَّكػىـ أا أئػنَّك 52
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبتْنّـاـىـ أاْ؛ذاْاْ أا أئػنا ؛أإذا  53
 الميم بضم ُمتػنا ِمتػنا 53
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 الهمزة فقط بإمالةِفرء اه فػرءاه 55
 بالتقليلِاألولـ ىِ  ى  األولػ 59
 بإسكاف الهاء لػْهػو لػُهػو 60
 باإلمالةِارىمِـ ءاث ءاثػارىم 70
 بإدغاـ الداؿ في الضاد ولقػد ضَّػلَّ  ولقػْد ضػلَّ  71
 الثانية البلـ بكسر الُمخػِلصين الُمخػَلصين 74
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ذريّتػو ىُّػم ذريّتػُو ىػم ذريّتػُو ىػم 77
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 81
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّػاء إْذ جػاء 84
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ بيواؿ ألّْ قػ قػاَؿ ألبيو قػاؿ ألبيو 85
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت فكاً ػىـ أا أئفػكاً  86
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكػلوف تأكلػوف تػأكلوف 91

 خلقػكُّم خلَقػكم خلَقػكم 96
السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 

 ]كبير[
 الثانية الياء بكسر نَػيّْ بػُ ػػػ  يػ بُػَنيَّ ػػػ  يػ 102
ِأرِ  أنػي أذبحك ؛ ى  إنػي أر  102 ِإنـي  ِأذحبكِ؛ى   الياء فيهما بفتحِأنـي 
ِأرِ  ى  تػر  ؛ ى  أر  102  باإلمالةِىِ ترِ ِ؛ى 
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػػأََبتِ يػػػػػ    ػػػأََبتِ يػػػػػ    102
 واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  ما تػومر ما تػؤمر ما تؤمػر 102
 الصادفي  داؿبإدغاـ ال قػد صَّػدَّقت قػْد صػدَّقت 105
 ألفاً  السوسي: بإبداؿ الهمزةو  بالتقليل؛ِالـرويـ اِالـرؤيـ ا الػرؤيػا 105
 بإسكاف الهاء لػْهػو لػُهػو 106
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنيػن الػمؤمنين المؤمػنين 111
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   114
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   120
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنيػن الػمؤمنين المؤمػنين 122
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لّْػقومو قػاَؿ لقومو قػاَؿ لقومػو 124
 الكلمات الثبلث برفع اهللُ ربُّػكم وربُّ  اهللَ ربَّكم وربَّ  126
 الثانية البلـ بكسر الُمخػِلصين الُمخػَلصين 128
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنيػن الػمؤمنين المؤمػنين 132
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 142
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 145
 الذاؿ بتشديد تػذَّكَّػروف تػذَكَّروف 155
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فػاتوا فػأتوا فػأتوا 157
 الثانية البلـ بكسر لُمخػِلصينا الُمخػَلصين 160
 الثانية البلـ بكسر الُمخػِلصين الُمخػَلصين 169
 السينفي  داؿبإدغاـ ال ولقػد سَّبقػت ولقػْد سبقػت 171

 
 سورة ص(  38) 

 

 ] مستثنى [، يقف بالتاء والت والت 3

ؿ ألفاً ادخولو إ :ل الهمزة الثانيةيسهبت نزؿ•أ ؛نػزؿ •أا نػزؿءُ أ 8
 أو عدـ اإلدخاؿ وىو المقدـ، بينهما

 ]كبير[ نوف في الراء: بإدغاـ اللسوسيا خزائن رَّحمة خزائُن رحمة خزائُن رحمػة 9

 ىػؤآل إال ؛ ىػؤال إال ىػؤالِء إال 15

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 

 زة مع التوسط فقطوىو إسقاط الهم
 بإدغاـ الذاؿ في التاء إذ تَّسػّوروا إْذ تسػّوروا 21
 بإدغاـ الذاؿ في الداؿ إذ دَّخػلوا إْذ دخػلوا 22
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وتسعوف نَّعجة وتسعوَف نعجة وتسعوَف نعػجة 23
 الياء بإسكاف ولػي نعجة ولَي نعجة 23

 ربَّػوفاستغفَر  ؛قاَؿ لػقد  24
قاَؿ لػقد 
 فاستغفَر ربَّو

قػاؿ لّػقد 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فاستغفر رَّبّػو

 الظاءفي  داؿبإدغاـ ال لػقد ظَّلمك لػقْد ظلمك 24
 بالتقليلِلـزلـف ـىِ  ى  لزلفػ 25
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 26
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 باإلمالةِرـاِـ النَّ ارِ ػالنَّ  27
ػار كالفجػار 28  باإلمالة كالفجّْ
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ سليماف نّْػعم عمسليماَف نِ  مَ نػعْ سليماَف ِ  30
 الياء بفتح إنّػيَ  إنّػي 32
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ذكػر رَّبّػي ذكػِر ربّػي ذكِر ربّْػي 32
 ]كبير[ راءفي ال بلــ الالسوسي: بإدغا قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّْ  قػاَؿ ربّ  35

 اغفر لّْػي اغفػْر لػي 35
 اغفػْر لػي

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  اغفػر لّْػي
 الدوري

 الياء بفتح بعػديَ  بعػدي 35
 بالتقليلِلـزلـف ـىِ  ى  لزلفػ 40
 باإلمالة ذكـر ىِ ِو ى  وذكػر  43
 باإلمالةِرـ اواألبصـ واألبصػار 45

ِارذكرىِالدِّ  ارذكػرى الدّ  46
ارِذكرىِالدِّ 

ِارىِالدِّ ذكـرِ 
وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي )ذكرى( 

 الفتح أو اإلمالة
 باإلمالةِارالدِّ  الّدار 46
 باإلمالةِاراألخيِـ  األخػيار 47
 باإلمالةِاراألخيِـ  األخػيار 48
 بدؿ التاء ياءالب يػوعدوف تػوعدوف 53
 ي: بإبداؿ الهمزة ياءً السوس فبيػس فبئػس فبئػس 56
 السين بتخفيف وغسػاؽ وغسَّػاؽ 57
 لفاأل وحذؼ ،بضم الهمزة وُأَخػرُ  وءاخػرُ  58
 باإلمالةِراـ ِـالنَّ ارِ ػالنَّ  59
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  فبيػس فبئػس فبئػس 60
 باإلمالةِراـ ِـالنَّ ارِ ػالنَّ  61
 باإلمالةِارـرِ األشِ؛ِىِ نـرِ ِال األشػرار ؛ ى  نػر  ال 62

فيسقطها  بهمزة وصل بدؿ القطع، تَّخذنػاىمٱ أتَّػخذناىم 63
 ويبتدىء بػها مكسورة ،وصبلً 

 باإلمالةِراـ ِـالنَّ ارِ ػالنَّ  64
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65 

66 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ القهَّػار ّربّ  القهَّاُر ربُّ  ربُّ  * القهَّػارُ 

 الياء بإسكاف لػي لػيَ  69
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّّبك قػاَؿ ربُّك كقػاَؿ ربّ  71
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 74
 باإلمالةِارـ ِـنِ  ارِ ػنَ  76
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّْ  قػاَؿ ربّ  79
 الثانية البلـ بكسر الػمخِلصين الػمخَلصين 83
 بفتح القاؼ فػالحػقَّ  فػالحقُّ  84
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ مؤلفّ أقوؿ ألَّ  أقوُؿ ألمؤلفّ  ألمؤلف* أقػوُؿ  84
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جهنّػم مّْنك جهنّػَم منك جهنػَم منك 85

 حيٍن تنزيل حيٍن * بسم اهلل 88
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

 مع عدـ السكت فللبصري دوف بسملة
 اإلخفاء

 
 سورة الزمر(  39) 

 
 إدغاـ متماثلين ]كبير[: لسوسيا الكتاب بّْالحق الكتاَب بالحق الكتاَب بػالػحق 2
 بالتقليل زلـف ىِ  ى  زلػف 3
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها يػحكْم بينهم يػحكُم بينهم يػحكُم بينهم 3
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ سبحانو ىُّػو سبحانُو ىػو سبحػانُو ىو 4
 باإلمالةِالنَّـه ار النَّػهار 5

 يػخلُقكػم ؛خلَقكػم  6
خلَقػكم  
 يخلُقػكم

خلقػكُّم 
 يػخلقكُّػم

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 
 ]كبير[

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أنػزؿ لَّكم وأنزَؿ لكم وأنزَؿ لػكم 6
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػفِأنَّــ ىِ ف ى  ػأنَّػف 6

 يػرضػوُ  7
 ؛ يػرضػوْ 
 ويػرضػوُ 

 يػرضػوْ 
ىو  آخر وجو :لدوريلو  ؛الهاء بإسكاف

 الضم مع الصلة



 ء الثالث والعشرينفرش الجز                                                                    الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 251      

 

 

 باإلمالةِىِ أخـرِ  ى  أخػر  7
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وجعػل لّْلو وجػعَل هلل وجعػَل هلل 8
 الياء بفتح ليَػِضػلَّ  ليُػِضلَّ  8

اؼ قاؼ في الكالسوسي: بإدغاـ ال بكفرؾ قَّليبلً  بكفرَؾ قليبلً  كفرَؾ قػليبلً ب 8
 ]كبير[

 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  8
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 10
 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 13
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  ما شيػتم ما شػئتم ما شػئتم 15
 باإلمالةِرـ اــنَّال ارِ ػالنَّ  16
 باإلمالةِىِ البشـرِ  ى  البشػر  17
 باإلمالةِرـ اــالنَّ النَّػارِ  19
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسياِلَّكنِراـ ِـالنَِّلكنِراـ ِـالنَّ لكػن * النَّػارِ  19
 باإلمالةِذكـر ىِ لاهِ؛ِفتـرِ  ى  لذكػر  ؛فتػراه  21
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 22
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وقيل لّْلظالمين وقيَل للظالمين وقيػَل للظالمين 24
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 26
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا أكبػر لَّػو أكبُر لػو أكبػُر لػو 26
 بإدغاـ الداؿ في الضاد ولقد ضَّػربنا ولقْد ضربػنا 27
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس ساِـ لنَّـل للنَّػاس 27
 بألف بعد السين وكسر البلـ سػاِلمػاً  َسػَلمػاً  29
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32 

  ؛أظلُم ممن 
 ؛  وكّذَب بالصدؽ
 جهنَم مثػوى

أظلُم ممػن 
وكّذَب 
 ؛ بالصدؽ

 جهنّػم مثوى

أظلم مّْػمن 
وكّذب 
 ؛  بّْالصدؽ

 جهنػم مَّثوى

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّػاءه ػاءهإْذ ج 32
 ال تقليل فيها مثوى مثوى 32
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل للكػػػػػ ػػػفرين 32
 ضمبتنوين  كػاشفاتٌ  كاشفػاتُ  38

 وُضػرَّهُ  ےُضػرّْهِ  38
، ويلزمو ضم ىاء الكناية، وال راءال بفتح

 يخفى الصلة بواو لفظية
 ضمين بتنو  ممسكػاتٌ  ممِسػكاتُ  38

 ورحمتَػوُ  ےرحمتِػوِ  38
بفتح التاء، ويلزمو ضم ىاء الكناية، وال 

 يخفى الصلة بواو لفظية
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيػو يػأتيو يػأتيو 40
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 41
ىِ األخـرِ  ى  األخػر  42  باإلمالة 

 الشفاعػُة جميعاً  44
الشفاعُة 
 جميعاً 

الشفاعة 
 ]كبير[ جيم: بإدغاـ التاء في اللسوسيا جَّميعاً 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يومنػوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف 45
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها تػحكْم بين تػحكُم بين تحكػُم بين 46
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومنػوف يؤمػنوف يؤمػنوف 52
 الياء بإسكاف يػا عبادي الذين ػا عبادَي الذيني 53
 النوف بكسر تقنِػطوا تقنَػطوا 53
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنَػو ىُّػو إنّػُو ىػو إنػُو ىػو 53
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتيكم يػأتيكم يػأتيكم 54
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتيكم يػأتيكم يػأتيكم 55
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العذاب بَّغتػة العذاُب بغتةً  العذاُب بػغتة 55
 الدوري: بالتقليل ى  حسرتػيػػػ ػػِيــــ ـحسرتـ ىِ  ى  حسرتػيػػػ ػػ 56
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 تػقوَؿ لػو اهللَ ىػداني ؛تقػوَؿ لو  57
 اهلَل ىػداني

 تقػوؿ لَّػو
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىَّػداني

 تػرى العذاب تػرى العذاب 58
رى العذاب ت

 العذاب ىترِ 
وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 

 أو اإلمالة
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قػد جَّػاءتك قػْد جاءتك 59
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 59

60 
جهنَم  ؛القيامِة ترى 
 مثوى

القيامة تػرى 
 جهنػَم مثوى

تَّػرى  القيامة
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جهنػم مَّثوى

 تػرى الذين تػرى الذين 60
تػرى الذين 

 الذين ىترِ 
وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 

 أو اإلمالة
 ال تقليل فيها مثوى مثوى 60

 خػالق كُّػل كل  خػالقُ  خػالُق كل 62
السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 

 ]كبير[
 بإسكاف الهاء وْىػو ػووىُ  62
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػامرونّْػي تػأمرونّْػي تأمرونّْػي 64
 باإلمالةِأخـر ىِ  ى  أخػر  68
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ بنور رَّبػها بنػوِر ربهػا بنػوِر ربػها 69
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 70
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها اأعلػْم بػم أعلُم بػما أعلػُم بػما 70
 تاءبتشديد ال فتّْحػت فِتحػت 71
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وقػاؿ لَّػهم وقػاَؿ لػهم وقػاَؿ لػهم 71
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتػكم يأتػكم يأتػكم 71
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 71
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  سفبػي فبػئس فبػئس 72
 ال تقليل فيها مثوى مثوى 72
 ]كبير[ زايبإدغاـ التاء في الالسوسي:  الػجنة زُّمراً  الػجنِة زمراً  الػجنِة زمػراً  73
 التاءبتشديد  وفتّْحػت وفُتِػحت 73
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وقػاؿ لَّػهم وقػاَؿ لػهم وقػاَؿ لػهم 73
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وترى المبلئكة  وترى المبلئكة ى المبلئكةوتػر  75
 المبلئكة ىترِ ِو

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 
 أو اإلمالة

 
 سورة غافر(  40)  

 
ـم حػم 1  ) حا ( ليقلبتِح 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ػوؿ الَّ الطَّ  ػوِؿ الالطَّ  ػوِؿ الالطَّ  3
 سي: بإبداؿ الهمزة ألفاً السو  ليػاخذوه ليػأخذوه ليػأخذوه 5

بالباطِل  بالباطِل ليدحضوا 5
 ليدحضوا

بالباطل 
 لُّْيدحضوا

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بإدغاـ الذاؿ في التاء فػأخذتُّػهم فػأخْذتُهم 5
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْكـلمتْ  كػلمت 6
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  6
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ويػومنوف فويػؤمنو  ويػؤمنوف 7

 فاغفْر للػذين 7
فاغفر لّْلػذين 
 فاغفر لّْلػذين فاغفْر للػذين

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 بكسر الميم وصبلً  وقِهػِم الّسيّػئات وقػِهُم الّسيئات 9
 بإدغاـ الذاؿ في التاء إذ تُّػدَعوف إْذ تُػدَعػوف 10
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تػومنوا تؤمػنوا تػؤمنوا 12

 ويُػْنِزؿُ  ويُػنَػزّْؿُ  13
واإلخفاء  ؛الزاي تخفيفو  ،بإسكاف النوف

 جلي
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ويُػْنزؿ لَّػكم ويُػْنِزُؿ لكم ويُػنَػزُّْؿ لكم 13
 لتاء في الذاؿ ]كبير[بإدغاـ االسوسي:  الدرجات ذُّو الدرجاِت ذو الدرجاِت ذو 15
 باإلمالةِراالقّهِــ  القهَّػار 16
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلَل ىػو اهلَل ىػو 20
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاتيهم تأتيػهم تػأتيهم 22
 السين بإسكاف ُرْسػلهم رُسػُلهم 22
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   23
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 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ نٱلكػػػػػ ػػػفري 25
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   26
 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 26
 التي قبلهاهمزة ال حذؼو  ،فتح الواوب أف يُْظِهػرَ وَ  أف يُظِهرَ  وْ أَ  26
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   27
 بإدغاـ الذاؿ في التاء عػذتُّ  ُعػْذت 27
 لسوسي: بإبداؿ الهمزة واواً ا اليػومن اليػؤمن اليػؤمن 27
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال وقػاؿ رَّجل وقػاَؿ رجل وقػاَؿ رجل 28
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومن مػؤمن مػؤمن 28
 بإدغاـ الداؿ في الجيم وقد جَّػاءكم جاءكم وقػدْ  28

 يػُك كاذباً  يػُك كاذباً  28
يػُك كاذبا    

 يػك كَّاذباً 
بخلف إدغاـ متماثلين ]كبير[ : السوسي

 عنو
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاس بػأس بػأس 29
 باإلمالةِأر ىِ  ى  أر  29
 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 30
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  داب دأب دأب 31
 ]كبير[الظاء في  اؿدبإدغاـ الالسوسي:  يريد ظُّلمػاً  يريُد ظلمػاً  يريُد ظػلماً  31
 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 32
 بإدغاـ الداؿ في الجيم ولقػد جَّاءكم ولقػْد جاءكم 34

بإدغاـ الكاؼ في القاؼ  السوسي: ىلك قُّلتػم ىلَك قلتػم ىلَك قلتػم 34
 ]كبير[

 الكسر بتنوين قلػبٍ  قلػبِ  35
 باإلمالةِارِـ جبَّ جبَّػار 35
 الياء بفتح لّػيَ لع لعػلي 36
 العين بضم فػأطّلعُ  فػأطّلعَ  37
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   37
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا زُيّْن لّْفرعوف زُيَّْن لفرعوف يَّْن لفرعػوفزُ  37
 الصاد بفتح وَصػدّ  وُصػدّ  37
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےاتَّبعوف اتبػعوفِ  38
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 بالتقليل ي االدنـ الدنيػا 39
 باإلمالةِالقـر ار القػرار 39
 بالتقليلِأنث ـىِ  ى  أنػث 40
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 40
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومػن مػؤمن مػؤمن 40
 وفتح الخاء ،بضم الياء يُػدَخلوف يَػدُخلوف 40
 غاـ متماثلين ]كبير[السوسي: إد قـو مَّالي ويا قوـِ مالي ويػا قػوـِ مالػي ويا 41
 الياء بفتح مالػيَ  مالػي 41
 باإلمالةِراـ ِـالنَّ ارِ ػالنَّ  41
 باإلمالة؛ والسوسي: بإدغاـ الراء بالبلـِجرمِارِالَِّالغفِّ ِارِالِجرمالغفِّ  الغّفػاِر ال َجـر 42
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 43
 باإلمالةِراـ ِـالنَّ ارِ ػالنَّ  43
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ما قوؿ لَّػكم ما أقوُؿ لكم كمما أقػوُؿ ل 44
 الياء بفتح أمػريَ  أمػري 44
 وضم الخاء بهمزة وصل بدؿ القطع، دُخػلواٱ أدِخػلوا 46
 باإلمالةِرـ اــالنَّ )معاً( ارِ ػالنَّ  47
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها حكػْم بيػن حػكَم بين َم بينػكَ حَ  48
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  49
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسياِـخزنةّلِِرـ اــالنَِّخلزنـةِرـ اــالنَّ لػخزنة النَّػارِ  49
 ]كبير[ جيمفي ال تاء: بإدغاـ اللسوسياِـخزنةِجَّهنَّـملِخلزنـةِجهنَّـم لػخزنة جهنّػم 49
 ؿ الهمزة ألفاً السوسي: بإبدا تاتيكػم تأتيكػم تػأتيكم 50
 السين بإسكاف ُرْسػُلكم ُرُسلُػكم 50
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 50
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ لننصر رُّْسلنا لننصُر رْسلنا لننُصػُر رُسػلنا 51
 بإسكاف السينِػلنارسْ  رُسػلنا 51
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 51
 بدؿ الياء بالتاء ػنفعالت اليػنفع 52
 باإلمالةِرالـّداِ  الػّدار 52
 وقفاً: بالتقليلِىِ موسِ  موسى   53
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 باإلمالة ذكـر ىِ ِو ى  وذكػر  54

واستغفرلّْذنبك  واستغفْر لذنبك 55
 واستغفْرلذنبك

واستغفر 
 لّْذنبك

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 باإلمالةِارواإلبكِـ  واإلبكػار 55
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنَّػو ىُّػو إنّػو ُىػو إنّػُو ىو 56
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا خلقالبصير لَّ  البصيُر لخلق لػخلق * البصيػرُ  56
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ )معاً(النَّػاس  57
 لىبدؿ التاء األو  ياءالب يػتذّكروف تػتذّكروف 58
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 59
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف 59
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال وقاؿ رَّبّػكم وقاَؿ ربّػكم وقاَؿ ربّػكم 60

61 
الليَل  ؛جعَل لكػم 

 لتسكنوا
 جعػَل لكم

 الليَل لتسكنوا
 عل لّػكمج

 الليل لّْتسكنوا
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ )معاً( النَّػاس 61

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  خالق كُّػل خػالُق كػلّ  خالُق كػلّ  62
 ]كبير[

 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػفِأنَّــ ىِ ف ى  ػأنَّػف 62
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تػوفكوف وفتػؤفك تػؤفكوف 62
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوفك يػؤفك يػؤفك 63
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جعل لّػكم جعػَل لكم جعَل لكػم 64

 ورزقػكُّم ورزقَػكم ورزقَػكم 64
السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 

 ]كبير[
 ]كبير[بإدغاـ التاء في الذاؿ السوسي:  طيبات ّذلكمال الطيباِت ذلكم الطيباِت ذلكم 64

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  خلقػكُّم خلَقػكم خلَقػكم 67
 ]كبير[

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يػقوؿ لَّػو يػقوُؿ لو يػقوُؿ لو 68
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 69
 السين فبإسكا رْسػلنا ُرُسػلنا 70
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  72
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 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّػهم قيػَل لػهم قيػَل لػهم 73
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 74
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  فبيػس فبئػس فبئػس 76
 ال تقليل فيها مثوى مثوى 76
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتي يػأتي يػأتي 78

 جػآ أمػر ؛جػا أمػر  جػاَء أمػر 78

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 [السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير جعػل لَّػكم جعَل لػكم جعػَل لكم 79
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاكلوف تأكلػوف تأكػلوف 79
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسػلهم 83
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاسنا بػأسنا بػأسنا 84
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاسنا بػأسنا بػأسنا 85
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْسنَّـتْ  سنَّػت 85

 
 رة فصمتسو (  41) 

 

ـم حػم 1  ل ) حا (يقلبتِح 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػوتوف ال يػؤتوف ال يػؤتوف 7
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبتْنَّكمـىـ أا أئػّنكم 9
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 11
 [السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير فقاؿ لَّػها فقاَؿ لػها فقػاَؿ لػها 11
 ياًء حاؿ الوصلالسوسي: بإبداؿ الهمزة  ولؤلرِض يتيا ولؤلرِض ائتيا ولؤلرِض ائتيػا 11
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 12
 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّػاءتػهم إْذ جػاءتهم 14
 الحاء بإسكاف َنْحسػات نَػِحسػات 16
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 16
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 باإلمالةِراـ ِــالنَّ ارِ ػالنَّ  19

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  أنطػق كُّػل أنػطَق كػلّ  أنطػَق كػلّ  21
 ]كبير[

 خلقػكُّم خلَقػكم خلقػَكم 21
السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 

 ]كبير[
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 21
 ال تقليل فيها مثوى مثوى 24
 صبلً بكسر الميم و  عليػهِم القوؿ عليهُم القػوؿ 25
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة عداءوَ جػزاُء  عداءِ جػزاُء أَ  28
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا النَّػار لَّػهم النّػاُر لػهم النَّػاُر لػهم 28

 داؿ في الجيم: بإدغاـ اللسوسيا الخلد جَّػزاءً  الخلػِد جزاءً  الخلِد جزاءً  28
 ]كبير[

الدوري: باختبلس حركة الراء، السوسي:  أْرنػا نػاأرِ  أرِنػا 29
 بإسكاف الراء؛ وتفخيم الراء جلي

 بكسر الميم وصبلً  عليهػِم المبلئكة علػيهُم الػمبلئكة 30
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ توعدوف نَّحن توعدوَف نحن توعدوف نػحن 30
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 31
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ تدَّعوف نُّػزالً  تدَّعوف نُػزالً  نزال* تػدَّعوَف  31

الشيطاِف نزغ  إنّػُو ىو ؛الشيطاِف نزغ  36
 إنُو ىػو

 الشيطاف نَّزغ
 إنو ىُّػو

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ والقمػر الَّ  والقػمُر ال والقمػُر ال 37
 باإلمالةِلنَّـه اراِو النَّػهارو  38

تػرى األرض  تػرى األرض تػرى األرض 39
 األرض ىترِ 

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 
 أو اإلمالة

 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الػموت 39
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  40
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتي يأتي يػأتي 40
 سي: بإبداؿ الهمزة ياءً السو  شيتم شئتم شػئتم 40
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا بالذكر لَّػما بالذكِر لػما بالػذّكِر لػما 41
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ال ياتػيو ال يأتػيو ال يػأتيو 42

 يقاُؿ لك قيَل لػلرسل ؛يقػاُؿ لك  43
 قيَل للرسل

 يقاؿ لَّك
 ثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ متما قيل لّْلرسل

 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت عجميّ اْ أا عجميّ ا ْأ 44
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومنػوف ال يؤمنػوف ال يػؤمنوف ال 44
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 44
 وقفاً: بالتقليلِىِ موسِ  موسى   45
 إدغاـ متماثلين ]كبير[ السوسي: فاختػلف فّْيو فاختلػَف فيو فاخُتلػَف فيو 45
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ْتْ ثـمْروصاًل:ْ ثػمرات 47
ْثـمرتْ وقفاً:ْ

بحذؼ األلف )باإلفراد(؛ ويقف عليها 
 بالهاء

 بالتقليلِأنث ـىِ  ى  أنثػ 47

 بػعد ضَّراء بػعِد ضّراء بػعِد ضّراء 50
 بإدغاـ الداؿ في الضادالسوسي: 

 ]كبير[
 لياءا بفتح ربػَي إفَّ  ربّػي إفّ  50
ِ  ى  للحسػن 50  بالتقليلِللحسـن 
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا يتبيػن لَّػهم يتبين لػهم يتبّين لػهم 53

 محيٌط حم محيٌط * بسم اهلل 54
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلظهار

 
 سورة الشورى(  42) 

 
ـم حػم 1  ) حا ( ليقلبتِح 
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 4

 يَػْنػفِطػْرف يتَػَفطَّػْرف 5
وكسر  بدؿ التاء، بنوف ساكنة بعد الياء

واإلخفاء جلي مع تخفيفها، الطاء 
 وكذلك ترقيق الراء

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلَل ىػو اهلَل ىػو 5
 باإلمالة القـر ىِ  ى  القػر  7
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلَل ىػو ىػو فػاللػوُ  9
 بإسكاف الهاء وْىػو )معاً(وُىػو  9
 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الموتػ 9
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جعػل لَّكم جعػَل لكم جعَل لكػم 11
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 11
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا لَّػوالبصيػر  البصيػُر لو لػو * البصػيرُ  11
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 بالتقليلِىِ سِ وعيِ؛ِىِ موسِ ِو سى  وعي ؛ موسى  و  13
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الكتاب بّْالحق الكتاَب بالحق الكػتاَب بالحق 17
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومنػوف ال يؤمنػوف ال يػؤمنوف ال 18
 الهاءبإسكاف  وْىػو وُىػو 19
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 20

 السوسي: بإبداؿ الهمزةو  ؛بإسكاف الهاء نػوتػوْ  نػؤتػوْ  نؤتِػوِ  20
 واواً 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاذف يػأذف يػأذف 21
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الفصل لَّقضي الفصِل لقضي الفصِل لقػضي 21

تػرى الظالمين  المينتػرى الظ تػرى الظالػمين 22
 الظالمين ىترِ 

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 
 أو اإلمالة

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 22
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وىػو وَّاقع وىػَو واقع وىػَو واقع 22

وضم الشين  ،الباء إسكافو  ،الياء بفتح يَػْبػُشرُ  يُػبَػشّْر 23
 القلقلة، وال تخفى مخففة

 بالتقليلِىِ قـربـ ال ى  قػربال 23
 باإلمالة افتـر ىِ  ى  افتػر  24
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 25
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ويػعلم مَّػا ويػعلُم مػا ويػعلُم مػا 25
 بدؿ التاء ياءالب يػفعلوف تػفعلوف 25

 يػُْنػِزؿ يُػنّػزّْؿ 27
اي؛ واإلخفاء بإسكاف النوف، وتخفيف الز 

 جلي

بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  نَّووِ يشاُء  ما ؛نَّو ا ْ يشاءُ  ما يشاُء إنَّػو ما 27
 مكسورة

 بإسكاف الهاء وْىػو )معاً(وُىػو  28

بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  يػُْنػِزؿ يُػنّػزّْؿ 28
 جلي

ر وينش وينشػُر رحمتو وينشُر رحػمتو 28
 رَّحمتو

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[
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 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 29
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےالػجوار الػجوار 32
 باإلمالةِراصبِّـ  صبّػار 33
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 36
 باإلمالةِشـور ىِ  ى  شػور  38

وتػرى  وتػرى الظالػمين 44
 الظالمين

وترىِالظادلنيِ
ِلظادلنياِىترِ ِو

وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 
 أو اإلمالة

 باإلمالةِاىموتـرِ  وتػراىم 45
 ـلو اإلدغاو  ؛السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتي يَّػـو يػأتَي يػـو يػأتَي يػـو 47

اواً بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها و  ناثاً وِ يشػاُء  ؛ناثاً اْ يشػاُء  يشػاُء إنػاثاً  49
 مكسورة

 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال يُرسل رَّسوالً  يُرسَل رسوالً  يُػرسَل رسوالً  51

بتسهيل الهمزة الثانية، ولو إبدالها واواً  نَّػووِ ما يشاُء ؛ نَّو اْ ما يشاُء  ما يشاُء إنَّػو 51
 مكسورة

 
 سورة الزخرف(  43) 

 
ـم حػم 1  ل ) حا (يقلبتِح 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيػهم يأتيػهم ميأتيػه 7

 وجعَل لػكم ؛جعَل لػكم  10
لكم   جعػلَ 

 وجعَل لكم
جعل لَّكم 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وجعػل لَّكم

 الميم وفتح الهاء وألف بعدىا بكسر ِمهػاداً  َمػْهداً  10

 األنعاـِ مػا ؛وجعَل لػكم  12
وجعَل لكم 
 األنػعاـِ ما

عػل لَّكم وج
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ األنعػاـ مَّػا

 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا سخر لَّنػا سخػَر لنػا سػخََّر لنػا 13
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 17

 يَػْنَشػأُ  يُػَنشَّػأُ  18
وتخفيف  ،بفتح الياء وإسكاف النوف

 ، واإلخفاء جليالشين
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 كاف الهاءبإس وْىػو وُىػو 18
 باإلمالةِرىمـ اءاثـ ءاثػارىم 22
 باإلمالة رىمـ اءاثـ ءاثػارىم 23

بحذؼ األلف، وضم القاؼ، وإسكاف  قػلْ  قػاؿَ  24
 (األمر البلـ، )على

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  ػمكجيت ػمكجئت جػئتكم 24
ْ؛ْورحـرح ورحمت ؛رحمػت  32  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْمتْ ـمـت 
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 32
 القاؼ إسكافو  ،السين بفتح َسػْقفاً  ُسُقػفاً  33
 الميم بتخفيف لػَمػا لػمَّػا 35
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 35
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الرحمن نُّقّيض الرحمِن نقّيض الرحمػِن نػقّيض 36
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 36
 السين بكسر وَيحِسبػوف َسبوفويػح 37
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  فبيػس فبػئس فبئػس 38
 السين بإسكاف ُرْسػلنػا رُسػلنػا 45
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   46
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال رسػوؿ رَّب رسػوُؿ رب رسػوُؿ رب 46

 ػأيػَُّهاايػ ػأيُّوَ ايػ 49
وال يخفى حذؼ  ؛ألف بإثبات اً:وقف

 اللتقاء الساكنين األلف وصبلً 
 الياء بفتح تػحتيَ  تػحتي 51
 وألف بعدىا ،بفتح السين أسػاورة أْسػِورة 53
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ مػريم مَّثػبلً  مريػَم مػثبلً  مػريػَم مثبلً  57
 بتسهيل الهمزة الثانية الهتنػاا ْءَ  َءأالهُتنػا 58
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےاتبعػوفو  واتبػعوف 61
ـىِ  ى  ػعيػس 63  بالتقليلِعيـس 

السوسي: و  بإدغاـ الداؿ في الجيم؛ قػد جّْيتكم قػد جّْئتكم قْد جئتػكم 63
 ياءً بإبداؿ الهمزة 

 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا وألبيّػن لَّكم وألبيّػن لكم وألبيَن لػكم 63
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 اهلَل ىػو وُه ىػذافاعبد ؛اهلَل ىػو  64
 فاعبدوُه ىذا

 اهلل ىُّػو
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فاعبدوه ىَّذا

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاتيهم تأتيهػم تػأتيهم 66
 زائدة مطلقاً ياء  بإثبات ےعباد يػا عباد يػا 68

بحذؼ ىاء الضمير، مع حذؼ الياء  َتشتِهي َتشتِهيوِ  71
 الساكنينوصبًل اللتقاء 

 في التاء ثاءبإدغاـ ال أورثػتُّموىا أورثْتػموىا 72
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاكلوف تأكلػوف تػأكلوف 73

اؼ قاؼ في الكالسوسي: بإدغاـ ال رّبك قَّػاؿ رّبَك قػاؿ رّبَك قػاؿ 77
 ]كبير[

ئػناكم لقْد جػئناكم 78  لقد جّْينػاكم لقد جّْ
السوسي: و  م؛بإدغاـ الداؿ في الجي

 ياءً بإبداؿ الهمزة 
 السين بكسر يحِسػبوف يحَسبػوف 80
 بالتقليلِونـجو اهم ونػجواىم 80
 السين بإسكاف ورْسػلنا ورسػلنا 80
 بإسكاف الهاء وْىػو )معاً(وُىػو  84

 السمآ إلو ؛السػما إلػو  السمػاِء إلػو 84

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
)والقصر مقدـ(، والتوسط في األلف، 

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػفِأنَّــ ىِ ف ى  ػأنَّػف 87
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وفكوفي ؤفكوفي ػؤفكوفي 87

 بّْ ارَ يَ  وَوِقيَلوُ  بّْ ارَ يَ  ےَوِقيِلوِ  88
صلتها بواو وضم الهاء مع  ،بفتح البلـ

 لفظية بالقصر
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف ال يؤمنػوف ال يػؤمنوف ال 88
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 سورة الدخان(  44) 
 

ـم حػم 1  ل ) حا (يقلبتِح 

 يُفػرؽ كُّػل يُفػرؽ كل يُػفَرُؽ كػلّ  4
السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ 

 ]كبير[
 : إدغاـ متماثلين ]كبير[السوسي إنّػو ىُّػو إنَّػُو ىو إنّػُو ىو 6
 الباء ضمب ربُّ  ربّْ  7
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاتي تػأتي تػأتي 10
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنوف مػؤمنوف مػؤمنوف 12
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 13
 باإلمالة ذكـر ىِ ال ى  الذكػر  13
 بإدغاـ الداؿ في الجيم جَّػاءىموقػد  وقػْد جػاءىم 13
 باإلمالةِىِ الكبـرِ  ى  الكبػر  16
 الياء بفتح إنّػَي ءاتيكم إنّػي ءاتيكم 19
 بإدغاـ الذاؿ في التاء عػذتُّ  عػْذت 20
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تػومنوا تؤمنػوا تػؤمنوا 21
 اـ متماثلين ]كبير[السوسي: إدغ البحػر رَّىواً  البحَر رىواً  البحَر رىواً  24
 بكسر الميم وصبلً  عليهػِم السماء عليهػُم السمػاء 29
 بالتقليلِاألولـ ىِ  ى  األولػ 35
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فػاتوا فػأتوا فػأتوا 36
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنّػو ىُّػو إنَّػُو ىو إنّػُو ىو 42
 ؿ تاء المؤنثوقفاً: بالهاء بدْشـجرتْ  شػجرت 43
 بدؿ الياء األولىتاء الب تػغلي يػغلي 45
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  راسػو رأسػو رأسػو 48
 بالتقليلِاألولـ ىِ  ى  األولػ 56
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 سورة الجاثية(  45) 
 

ـم حػم 1  ل ) حا (يقلبتِح 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  للػمومنين للمؤمنين للػمؤمنين 3
 باإلمالةِالنَّـه ار رالنَّػها 5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 6
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ علػم مّْػن علػَم من ػنػَم مِ لِ عَ  9
 بهمز الواو ُىػُزؤاً  ُىػُزواً  9
 بتنوين الكسر أليػمٍ  أليػمٌ  11
 ]كبير[غاـ الراء في البلـ : بإدلسوسيا سّخػر لَّكم سّخػَر لكم سخَّػَر لكم 12
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا وسخر لَّػكم وسخَر لكم وسخػر لكم 13
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا بصائر لّْلنَّاس سـ النَّـلبصائُر  بصػائُر للنَّػاس 20
 الدوري: باإلمالة للنَّاس سـ النَّـل للنَّػاس 20

 واءً الصالحاِت سػ 21
الصالحاِت 

 سواءٌ 
الصػالحات 

 في السين ]كبير[بإدغاـ التاء السوسي:  سَّػواءٌ 

 بتنوين الضم سواءٌ  سواءً  21
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إلػهو ىَّػواه إلػهُو ىواه إلػهُو ىواه 23
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكػروف تػذّكروف 23
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 24
 حاؿ الوصل واواً السوسي: بإبداؿ الهمزة  قػالوا وتػوا قػالوا ائتػوا ائتػواقػالوا  25
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 26
 باإلمالة ىِ ترِ  ى  تػر  28
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ومػاواكم ومأواكم ومػأواكم 34
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تَّخػذتُّػمٱ تّػخذتػمٱ 35
 بهمز الواو ىػزؤاً  ىػزواً  35
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػزؤاً  اهلِل ىػزؤاً  اهلِل ىػزواً  35
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 35
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 37
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 سورة األحقاف(  46) 
 

ـم حػم 1  بتقليل ألف )حا(ِح 
 سي: إدغاـ متماثلين ]كبير[السو  الحكيم مَّػا الػحكيِم ما ما * الػحكيمِ  2

السمواِت  السمػوات ائتوني 4
 ائتوني

السموات 
 حاؿ الوصل ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  يتوني

 باإلمالة فرينـــــِـ كِ  كػػػػػ ػػػفرين 6
 باإلمالةِافتـر اه افػتراه 8
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلْم بػما أعلُم بػما أعلػُم بػما 8
 بإسكاف الهاء وْىػو ػووىُ  8

الشين في  داؿبإدغاـ الالسوسي:  وشهد شَّاىد وشهَد شاىد وشهَد شاىػد 10
 ]كبير[

 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   12
 باإلمالةِىِ وبشـرِ  ى  وبشػر  12

 إسكافو  ،وضم الحاء ،الهمزة بحذؼ ُحسػناً  إحسػاناً  15
 السين

 االكاؼ فيهم بفتح َكػرىاً  )معاً(ُكػرىػاً  15
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّبّ  قػاَؿ ربّ  قػاَؿ رب 15
 بالياء المضمومة بدؿ النوف يُػتجاَوز ؛يُتػقبّػل  نَػتجػاَوز ؛ نَتػقّبل 16
 النوف بضم أحسػنُ  أحػسنَ  16
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ لّْوالديو قػاَؿ لوالديو قػاَؿ لوالديو 17
 التنوين بحذؼ أؼّْ  أؼ   17
 بكسر الميم وصبلً  عليهػِم القوؿ عليهػُم القوؿ 18
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  20
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 20
 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 21
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  تػنايأج أجئتػنا أجئتػنا 22
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فاتنا ؛لتافكنا  فأتنا ؛كنا لتأف فػأتنا ؛لتػأفكنا  22
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 البلـ تخفيفو  ،الباء بإسكاف وأبْػِلغكم وأبَػلّْغكم 23
 الياء بفتحِولكّنِ  ولكنّػي 23
 باإلمالةِاكمأرِ  أراكم 23
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ بػأمر رَّبها بأمِر ربّػها بػأمِر ربّػها 25
 الراء مع إمالة بدؿ الياء؛ بتاء مفتوحةِىِ رِ تِ  ى  يُػر  25
 بفتح النوفِمساكن هم مساكُنهم 25
 باإلمالةِىِ القـرِ  ى  القػر  27
 صادبإدغاـ الذاؿ في ال وإذ صَّػرفنا وإْذ صػرفػنا 29
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   30

 يغفْر لكم 31
يغفػر لَّكم 
 يغفػر لَّكم يغفػْر لكم

صري بخلف عن بإدغاـ الراء في البلـ للب
 الدوري

 أوليػآ أولئك ؛أوليػا أولئك  أوليػاُء أولئك 32

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 بالتقليل ىِ ـالـموتِ  ى  الموتػ 33
 إلمالةباِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  34
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العذاب بّْما العذاَب بمػا العذاَب بػما 34
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العػـز مّْػن العػزـِ من العزـِ مػن 35
 باإلمالةِنـ ه ار نَػهار 35

 
 سورة محمد (  47) 

 

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 2
 باإلمالة سللنَّػا سـ النَّـل للنَّػاس 3
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ول للكػػػػػ ػػػفرينو  10
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 11

 الصالحاِت جّنات 12
الصالحاِت 

 جّنات
الصالحات 

 ]كبير[جيم في ال تاءبإدغاـ الالسوسي:  جَّنات
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 ؛ ويأكػلوف تػأكل ؛ويػأكلوف  12
 تأكػل

 ؛ياكلػوف 
 بإبداؿ الهمزة ألفاً السوسي:  تاكػل

 ال تقليل فيها مثوى مثوى 12

 وكػأيّ  وكػأّين 13
الوقف اضطراراً أو اختباراً على  يجوز

 راجع األصوؿ( للتفصيلالياء، )
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا نػاصر لَّػهم ناصَر لػهم لهم نػاصرَ  13
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا زُيّْػن لَّػو زُيّْػَن لػو زُيّْػن لو 14
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  15

 قاؼفي ال كاؼ: بإدغاـ اللسوسيا عندؾ قَّػالوا عندَؾ قػالوا عندَؾ قػالوا 16
 ]كبير[

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العلم مَّػاذا العلػَم ماذا العلَم مػاذا 16
 بالتقليلِتقـو اهم تقواىػم 17
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتيػهم تأتيػهم أتيػهمت 18
 بإدغاـ الداؿ في الجيم ءفقد جَّػا فقد جػاءَ  18

 جَّػا أشراطها جػاَء أشراطها 18
 جَّػآ أشراطها

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 

 زة مع التوسط فقطوىو إسقاط الهم
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػفِأنَّــ ىِ ف ى  ػأنَّػف 18
 باإلمالةِذكـر اىم ذكػراىم 18

 واستغفْر لذنػبك 19

واستغفر 
لّْذنبك 
واستغفْر 
 لذنبك

واستغفر 
 لّْذنبك

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

وللمؤمػنين  والمؤمنػات ؛وللمػؤمنين  19
 اتوالمؤمن

وللمومنػين 
 والمػومنات

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلم مُّتقلبكم يعلُم متقلبكم يعػلُم متقلبكم 19

20 
أنػزِلْت نُػزّْلت سورة ؛ 
 سورة

 في السينبإدغاـ التاء  أنػزِلت سُّػورةنُزلت سُّورة ؛ 
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 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال رَّأيتالقتػاؿ  القتاُؿ رأيت القتػاُؿ رأيت 20
 ألنها على وزف أفعل ال تقليل فيها أولى أولى 20
 باإلمالةِرىماأدبِـ  أدبػارىم 25
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا تبيػن لَّػهم تبيػَن لهم تبيَن لهػم 25
 ماثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ مت سػوَّؿ لَّػهم سّوَؿ لػهم سػوََّؿ لهم 25
 الهمزة وكسر البلـ وفتح الياء بضم وُأْمػِليَ  ى  وَأْمػل 25
 الهمزة بفتح أسػرارىم إسػرارىم 26
 بالتقليل بسـيم اهم بسيماىػم 30
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا تبيػن لَّػهم تبيػَن لهم تبيَن لهػم 32
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 36
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يوتكم؛ تومنوا  يؤتكم ؛تؤمنوا  يػؤتكم ؛تػؤمنوا  36

 أنتمػػػػػػ   ىػ 38
ــ ْنتماْ هـــــ 
ــ نتماْ هــــ ـ ــ  نتماْ هـــــ 

فيتعين القصر للسوسي،  ،الهمزة بتسهيل
ويجوز للدوري: التوسط والقصر، وىذا 
حاؿ قراءتو بتوسط المنفصل، أما حاؿ 

فيتعين القصر بقصر المنفصل  قراءتو
 فقط

 
 سورة الفتح(  48) 

 

 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا ليغفػر لَّك ليغفػَرلك ليغفػَر لك 2
ـَ من ما 2 ـَ من ما تػقّد  السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ تقدَّـ مّْػن ما تػقّد
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين المػؤمنين المؤمنػين 4
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين المػؤمنين نػينالمؤم 5

 والػمؤمناِت جنّػات 5
والمؤمناِت 

 جنات
والمومنات 

 جَّنات
إدغاـ ولو  ؛السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

 ]كبير[جيم في ال تاءال
 السين في ىذا الموضع بضم دائػرة السُّػوء دائػرة السَّػْوء 6

9 
وتػعّزروه  ؛لتػؤمنوا 

 وتسبحوه ؛وقّروه وتػ
 ويعزروه ؛ليؤمػنوا 
 ويسبحوه ؛ويوقػروه 

السوسي: و  ؛في األربعةبدؿ التاء ياء الب
 (ليؤمنوا)من  بإبداؿ الهمزة واواً 
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 بكسر الهاء، وترقيق الـ لفظ الجبللة عليػِو اهلل عليػُو اهلل 10
 جلي

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  فسيوتػيو فسيػؤتيو فسػيؤتيو 10
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ سيقػوؿ لَّك سيقػوُؿ لك سيقػوُؿ لك 11

فاستغفر لَّنا  فػاستغفْر لنػا 11
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  فػاستغفر لَّنا فاستغفػْر لنا

 الدوري
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  والمومنػوف والمػؤمنوف والمؤمنػوف 12
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومػن يؤمػن يػؤمن 13
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل للكػػػػػ ػػػفرين 13
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا يغفػر لّْػمن يغفُر لػمن يػغفُر لػمن 14
 ]كبير[ميم في ال باءبإدغاـ ال: لسوسيا ويعّذب مَّػن ويعذُب مػن ويعػذُب من 14
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ػذوىالتاخ لتأخػذوىا لتػأخذوىا 15
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  باس بػأس بػأس 16
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يوتكم يؤتكم يػؤتكم 16
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػين المؤمنػين المػؤمنين 18
 بير[السوسي: إدغاـ متماثلين ]ك فعلػم مَّػا فعلػَم مػا فعِلَم مػا 18
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياخذونها يأخذونها يػأخذونها 19
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاخذونػها تأخػذونها تػأخذونها 20
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  للػمومنين للمػؤمنين للمػؤمنين 20
 ]كبير[السوسي: إدغاـ متماثلين  فعجَّػل لَّكم فعجَّػَل لكم فعّجػَل لكم 20
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 20
 باإلمالةِىِ وأخـرِ  ى  وأخػر  21
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 24
 بدؿ التاء ياءالب يػعملوف تػعملوف 24

مػؤمنوف  مػؤمنات ؛مػؤمنوف  25
 مؤمنات

مػومنوف 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنات

 بإدغاـ الذاؿ في الجيم إذ جَّػعل إْذ جػعل 26
 بكسر الميم وصبلً  قلوبػهِم الػحمّية قلوبهُم الػحمّية 26
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 26
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 باإلمالة التـقو ىِ  ى  التقػو  26
 الصادفي  داؿبإدغاـ ال لقد صَّػدؽ لقْد صػدؽ 27
 ألفاً  السوسي: بإبداؿ الهمزةو تقليل؛ بالِالـرويـ اِالـرؤيـ ا الػرؤيػا 27
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فعلػم مَّػا فعلػَم مػا فعِلَم مػا 27
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال أرسل رَّسولو أرسَل رسولو أرسَل رسػولو 28
 ءاالر في بإدغاـ الراء  باإلمالة؛ والسوسي:ِرِرُّمحاءـ االكفِِّرِرمحاءـ االكفِّ الكػّفاِر رحػماء 29
 باإلمالةِاةالتـورِ ِ؛اىـمِتـرِ  التػوراة ؛تػراىم  29
 بالتقليل سـيم اهم سيػماىم 29
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ ال: لسوسيا الّسجود ّذلك الّسجوِد ذلك الّسجوِد ذلك 29

 أخرج شَّطػأه أخرَج شػطأه أخػرَج شطأه 29
 شينالفي  جيمبإدغاـ ال: لسوسيا

 ]كبير[
 بكسر الميم وصبلً  بػهِم الكفار بػهُم الكفار 29

 ػػأيهاعظيماً يػػ   عظيماً * بسم اهلل 29
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلدغاـ

 
 سورة الحجرات(  49)  

 
 بالتقليل لتـقو ىِ ل ى  للتػقو  3
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا مر لَّعنتماأل األمِر لعنتػم األمػِر لعنتُّػم 7
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين المؤمنػين المػؤمنين 9
 بالتقليلِإحد اهـما إحداىػما 9
 باإلمالةِاألخـر ىِ  ى  األخػر  9
 بتسهيل الهمزة الثانية ى  لػا ْ تػفػيء ى  تػفيَء إلػ 9
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  فالمومنػو  المؤمػنوف المػؤمنوف 10
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ األلقاب بّْيس األلقاِب بئس األلقػاِب بئػس 11
 ياءً السوسي: بإبداؿ الهمزة  بِيس بئس بئػس 11
 فاءالفي  باءبإدغاـ ال يتػب فَّػأولئك ولئكأيتػْب فػ 11
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 ولو اإلدغاـ ؛داؿ الهمزة ألفاً السوسي: بإب يػاكل لَّحم يػأكَل لحم يػأكَل لػحم 12
 بالتقليلِوأنـث ىِ  ى  وأنػث 13
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وقبائل لّْتعارفوا وقبائَل لتعارفوا وقبػائَل لتعارفوا 13
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تومنػوا تؤمػنوا تػؤمنوا 14

السوسي: بإبداؿ و  ؛عد الياءبهمزة ساكنة ب ال يػالتػكم ال يػألتػكم ال يػِلتػكم 14
 ألفاً الهمزة 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المومنػوف المؤمػنوف المػؤمنوف 15
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلػم مَّػا يعػلُم مػا يعلُم مػا 16

 
 ق سورة(  50)  

 
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت ذاا ْأ أإذا 3
 ضم الميمب ُمتنػا ِمتنا 3
 باإلمالة ذكـر ىِ ِو ى  وذكػر  8
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ونعػلم مَّػا ونعلػُم مػا ونعلػُم ما 16
 في السينبإدغاـ التاء  وجػاءت سَّكػرة وجػاءت سكػرة 19
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قرينو ّىػذا قرينُو ىػذا قرينُو ىػذا 23
 اإلمالةبِرـ اكّفـ كفَّػار 24
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قػاؿ الَّ  قػاؿ ال قػاَؿ ال 28
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ القوؿ لَّػديَّ  القوُؿ لػديَّ  القػوُؿ لديَّ  29
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نقوؿ لّْجهنم نقوُؿ لجهنم نقوُؿ لجهنم 30
 إبداؿ الهمزة ألفاً السوسي: ب امتػبلت امتػؤلت تِ امتػؤلْ  30
 باإلمالة ذكـر ىِ ل ى  لذكػر  37
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 37

اؼ قاؼ في الكالسوسي: بإدغاـ ال ربّْػك قَّبػل ربّْػَك قػبل ربّْػَك قبػل 39
 ]كبير[

 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےالػمناد الػمناد 41
 متماثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ  نػحن نُّحيي نحُن نػحيي نػحُن نحيي 43
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 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلػْم بػما أعلػُم بػما أعلػُم بػما 45
 باإلمالة رابِّـ جب بػجبَّػار 45

 
 سورة الذاريات(  51) 

 

والذارياِت  والّذاريػاِت ذرواً  1
 ذرواً 

والذاريات 
 ذَّرواً 

 ]كبير[بإدغاـ التاء في الذاؿ : لسوسيا

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  كيػوف يػؤفك يػؤفك 9

اؼ قاؼ في الكالسوسي: بإدغاـ ال أفػك قُّتػل أفػك قُتِػل لقُتِ  * ِفػكَ أُ  9
 ]كبير[

 باإلمالةِراـ ِـالنَّ ارِ ػالنَّ  13
 باإلمالةِاروباألسـحِ  وباألسػحار 18
 ]كبير[ ضادالسوسي: بإدغاـ الثاء في ال حديث ضَّيف حديُث ضيف حديُث ضػيف 24
 بإدغاـ الذاؿ في الداؿ إذ دَّخػلوا إْذ دخلوا 25
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكػلوف تأكػلوف تػأكلوف 27

 كذلك قَّػاؿ كذلِك قػاؿَ  كذلِك قػاؿَ  30
 قاؼفي ال كاؼالسوسي: بإدغاـ ال

 ]كبير[
 ر[]كبي راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قَػاؿ رَّبّػك قػاَؿ ربُّػك قػاَؿ ربُّػك 30
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنَّػو ىُّػو إنّػُو ىػو إنّػُو ىػو 30
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 35
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   38
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 40
 بكسر الميم وصبلً  عليػهِم الريح عليهُم الريػح 41
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العقيػم مَّػا العقيػِم مػا مػا * مِ العقي 41
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّػهم قيَل لهػم قيػَل لهم 43
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أمر رَّبّهػم أمِر ربػهم أمِر ربػهم ؛قيَل لهم  44
 الميم بكسر وقػوـِ  وقػوـَ  46
 الذاؿ بتشديد ذَّّكػروفتػ تػذّكروف 49
 باإلمالة ذكـر ىِ ال ى  الذكػر  55
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 55
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلل ىػو اهلَل ىػو 58
 بكسر الميم وصبلً  يومػهِم الذي يومػهُم الذي 60

 
 سورة الطور(  52) 

 

 باإلمالةِرـ اــنَّ ارِ ػنَّ  13

 وأْتبػْعناىػم تهمػػعَ بَ ػػواتَّ  21
ف اسكإو  بدؿ الوصل، بهمزة قطع مفتوحة

بدؿ  مفتوحة نوف ثم ،والعين األولى التاء
 وبعدىا ألفالتاء 

 (الجمع)ببألف بػعد الياء وكسر التاء  ذرّْيّػاتِهػم؛ بهم  همذرّيّػاتِ  ذرّْيّػِتهم؛ بهم  ُذرّْيّػُتهم 21
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  كاسػاً  كػأساً  كػأساً  23

 تػاثيمَ ؛ لغَو  تػأثيمَ ؛ لغَو  تػأثيمٌ ؛ لغػٌو  23
 ؛الواو والميم من غير تنوين بفتح
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً و 

 (األولى) السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  لػولػؤٌ  لػؤلػؤٌ  لػؤلػؤٌ  24
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ػو ىُّػوإنَّ  إنَّػُو ىػو إنّػُو ىػو 28
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْبنعمتْ  بنعمت 29
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تػأمْرىػم  تػأمُرىم 32
 تػأمُرىػم

 تػامْرىػم
بإسكاف الراء للبصري بخلف عن 

الدوري، والوجو الثاني للدوري اختبلس 
 والسوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  الضمة؛

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يومنػوف يؤمنػوف يؤمنػوف 33
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فلػياتوا فليأتػوا فلػيأتوا 34
 ]كبير[ نوف في الراء: بإدغاـ اللسوسيا خػزائن رَّّبك خػزائُن رّبك خػزائُن ربّػك 37
 بالصاد فقط املصيطرون املِصيطرون 37
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فلػيات فليػأت فليػأت 38
 الياء بفتح َيصػعقوف يُػصعقوف 45

واصبر لّْحكم  واصبػْر لحكم 48
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  واصبر لّْحكم واصبْر لحكم

 الدوري

 
 سورة النجم(  53) 

 

 ىِ هوِ  ىوى   1

ألنها رأس آية، وسورة ) النجم بالتقليل؛ 
تقلل  اإلحدى عشرة التي( ضمن السور 

حيث أماؿ البصري  فيها رؤوس اآلي،
 منها ذوات الراء، وقلل ما سوى ذلك

 بالتقليلِىِ غوِ  غوى   2
 بالتقليل ِىِ هوِ ـال الهوى   3
 بالتقليلِىِ يوحِ  يوحى   4
 بالتقليلِىِ القوِ  القوى   5
 بالتقليلِىِ فاستوِ  فاستوى   6
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 7
 بالتقليل ِىِ علِ األ اأْلَعلى   7
 بالتقليل ِىِ ـلِ فتد فتدلى   8
 بالتقليل ِىِ ـأدنِ  أدنى   9
 بالتقليلِىِ أوحِ ماِ ما أوحى   10



 فرش الجزء السابع والعشرين                                                                   لحساف في القراءات العشر للػقرآفالدرر ا  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 278      

 

 

 بإمالة الهمزة فقطِىِ رأِ  رأى   11
 باإلمالةِىِ يرِ  يرى   12
 الهمزة فقط بإمالةِاهرءِ  رءاه 13
 باإلمالةُِأخر ىِ  ُأخرى   13
 بالتقليلِىِ منتهِ ـال المنتهى   14
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً ؛ و تقليلبالِىِ الـماوِ ِىِ الـمأوِ  ى  الػمأو  15
ىِ  ما يغشى   16  بالتقليل ِماِيغش 
 بالتقليل ِطغ ىِ  طغى   17
 بإمالة الػهمزة فقطِىِ رأِ  رأى   18

 باإلمالة؛ وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ الكربِ  الكبرى   18 
 ]مستثنى[، يقف عليها بالتاء البلت البلت 19
 بالتقليل ِىِ والعزِ  والعزى   19
 باإلمالةِىِ خرِ األُِ اأْلُخرى   20
 بالتقليلِىِ نثِ األُِ اأْلُنثى   21
 بالتقليلِىِ ضيزِ  ضيزى   22
 بإدغاـ الداؿ في الجيم ولقػد جَّػاءىم ولقػْد جػاءىم 23
 بكسر الميم وصبلً  ربّهػِم الػهِدى ربّػهُم الػهدى 23
 بالتقليل ِىِ اهلدِ  الهدى   23
 بالتقليل ِىِ ـمنِ ـت تمنى   24
 وبالتقليلِىِ ـولِ واألُِ واأْلُولى   25
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاذف يػأذف يػأذف 26
 بالتقليلِىِ ويرضِ  ويرضى   26
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ال يػومنوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف 27

المبلئكَة  المبلئػكَة تسميػة 27
 تسمية

المبلئكة 
 تَّسمية

 إدغاـ متماثلين ]كبير[ السوسي:

 بالتقليلِىِ نثِ األُِ اأْلُنثى   27
 بالتقليلِالدنـي ا الدنيا 29
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 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 30
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلػْم بػمن أعػلُم بمن )معاً(أعلُم بػمن  30
 بالتقليل ِىِ اهتدِ  اىتدى   30
 قليلوقفاً: بالتِىِ ِـ حسنـبال بالحسنى   31

 أعلػُم بكم أعلُم بػمن ؛أعػلُم بكم  32
 أعلُم بػمن

 أعلػْم بكػم
 أعلػْم بػمن

 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها

 بالتقليلِىِ اتقِ  اتقى   32
  بالتقليلِىِ ـتولِ  تولى   33
 بالتقليلِىِ وأكدِ  وأكدى   34
 بإسكاف الهاء فُهػو فُهػو 35
 لئلمالة ترقيق الراء وال يخفىباإلمالة، ِىِ يرِ  يرى   35
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   36
  بالتقليلِىِ ِـ وفَّ وفَّى   37
 لئلمالة ترقيق الراء وال يخفىباإلمالة، ِىِ أخرِ  أخرى   38
  بالتقليلِىِ سعِ  سعى   39
 لئلمالة ترقيق الراء وال يخفىباإلمالة، ِىِ يُرِ  يُرى   40
 بالتقليلِىِ ـوفِ األِ  اأْلَوفى   41
  بالتقليلِىِ املنتهِ  هى  المنت 42
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وأنَّػو ىُّػو وأنَّػُو ىػو وأنّػو ُىػو 43
 بالتقليلِىِ وأبكِ  وأبكى   43
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وأنَّػو ىُّػو وأنَّػُو ىػو وأنّػو ُىػو 44
  بالتقليلِاوأحيِ  وأحيا 44
 ليلبالتقِىِ نثِ واألُِ واأْلُنثى   45
 بالتقليلِىِ ـمنِ ـت تمنى   46

بفتح الشين وألف بعدىا وبعد األلف  ءةآالنَّشػ النَّْشػأة 47
 ، وال يخفى المد المتصلىمزة مفتوحة

 باإلمالةِىِ اأْلُخرِ  ى  اأْلُخر  47
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وأنَّػو ىُّػو وأنَّػُو ىػو وأنّػو ُىػو 48
  قليلبالتِىِ ـوأقنِ  وأقنى   48
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 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وأنَّػو ىُّػو وأنَّػُو ىػو وأنّػو ُىػو 49
 لئلمالة ترقيق الراء وال يخفىباإلمالة، ِىِ الشعرِ  ى  الشعر  49

ِىعـاد ِلـ ولِـ  عػاداً األولى ) وصبلً ( 50
نقل حركة الهمزة إلى البلـ قبلها وحذؼ ب

الهمزة مع إدغاـ تنوين عاداً في الـ 
 ) راجع األصوؿ ( األولى

ِ  ) ابتداء ( ى  األولػ 50 ِ ِ؛ِىِ ـولـ ُلِِ؛ِألـول  ِاألول 

 وىي: ثبلثة أوجو حاؿ االبتداء بها يجوز
بهمزة مفتوحة فبلـ مضمومة وبعدىا  /1

ة بعدىا ببلـ مضموم /2 ،واو ساكنة مدية
بهمزة مفتوحة فبلـ  /3 ،واو ساكنة مدية

 ساكنة بعدىا ىمزة مضمومة ثم واو
؛ ولو التقليل ساكنة مدية كوجو حفص
 مطلقاً 

 اوثموداً فم اوثموَدْا فم 51
وصبًل: بتنوين الفتح، واإلخفاء جلي؛ 

 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 
 بالتقليلِىِ أبقِ  أبقى   51
 بالتقليلِىِ وأطغِ  وأطغى   52
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  والػموتفكة والػمؤتفكة والػمؤتفكة 53
  بالتقليلِىِ أهوِ  أىوى   53
  بالتقليلِىِ غشِ  غشى   54
 باإلمالة ِىِ تتمارِ  ى  تتمار  55
 بالتقليلِىِ ـولِ األُِ ى  اأْلُول 56

الحديِث  الػحديِث تعجبوف 59
 تعجبوف

الحديث 
 ]كبير[السوسي: بإدغاـ الثاء في التاء  تَّعجبوف

 واعبدوا اقترب واعبدوا * بسم اهلل 62
ن في وجو الوصل في حاؿ وصل السورتي

 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري
 حذؼ الواو اللتقاء الساكنين
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 سورة القمر(  54) 
 

 بإدغاـ الداؿ في الجيم لقػد جَّاءىمو  لقْد جػاءىمو  4
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےالػداع الػداع 6

الخاء وألف بعدىا وكسر الشين  بفتح خػاِشعاً  ُخشَّػعاً  7
 مخففة

 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےالػداع اعالػد 8
 بإدغاـ التاء في الثاء كّذبت ثَّػمود كّذبْت ثػمود 23

ؿ ألفاً ادخولو إ :ل الهمزة الثانيةيسهبت لقػي•أَ  ؛لقػي •اأَ  لقػيءُ أَ  25
 أو عدـ اإلدخاؿ وىو المقدـ، بينهما

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ءاؿ لُّػوط ءاَؿ لوط ءاَؿ لػوط 34
 الصادفي  داؿبإدغاـ ال ولقد صَّبَّػحهم ولقد َصبّػحهم 38
 بإدغاـ الداؿ في الجيم ولقد جَّػاء ولقد جػاء 41

 جػا ءاؿ جػاَء ءاؿ 41
 جػآ ءاؿ

مع القصر األولى بإسقاط الهمزة 
(، والقصر مقدـ)توسط في األلف، وال

وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وسط فقطمع الت الهمزةىو إسقاط و 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يقولوف نَّحن يقولػوَف نحن يقولوَف نػحن 44
 باإلمالةِراـ ِـالنَّ ارِ ػالنَّ  48

 مقعد صّْدؽ مقعِد صدؽ مقعػِد صدؽ 55
 الصادفي  داؿبإدغاـ ال: لسوسيا

 ]كبير[

 مقتدٍر الرحمن مقتدٍر * بسم اهلل 55
 في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين
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 سورة الرحمن(  55) 
 

 باإلمالةِاركالفّخِـ  كالفخَّػار 14
 باإلمالةِراـ ِـنِ  ارِ ػنَ  15
 الياء وفتح الراء بضم يُػْخَرج يَػْخُرج 22
 (لىاألو ) السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  اللػولؤ اللػؤلؤ اللػؤلؤ 22
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  شػاف شػأف شػأف 29
 وقف البصري باأللف أيّػها أيّػو 31
 باإلمالةِارأقطِـ  أقطػار 33
 باإلمالةِارـ ِـنِ  ارِ ػنَ  35
 بتنوين الكسر ونػحاسٍ  ونػحػاسٌ  35
 بالتقليل بسـيم اهم بسيمػاىم 41
 اواً السوسي: بإبداؿ الهمزة و  فػيوخذ فيػؤخذ فيػؤخذ 41
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يكّذب بّْػها يكذُب بػها يكذُب بػها 43

عيناِف  عيناِف نضاخػتاف 66
 نضاختاف

عيناف 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نَّضاختاف

 
 سورة الواقعة(  56) 

 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وكػاس وكػأس وكػأس 18
 الزاي بفتح فوفوال يُػْنػزَ  وال يُنػزِفػوف 19
 (األولى) السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  اللػولؤ اللػؤلػؤ اللػؤلػؤ 23
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاثيػماً  تأثيػماً  تأثيػماً  25
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  أنشػاناىن أنشػأناىن أنشػأناىن 35
 ؿ ألفاً بينهماادخإالثانية و ل الهمزة يسهبت نػاػىـ أا ؛ذا ػىـ أا أئػنا ؛أئذا  47
 بضم الميم ُمتنا ِمتنا 47
 الشين بفتح َشػرب ُشػرب 55
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الدين نَّػحن الديِن نػحن نحن * الديػنِ  56
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 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نتػماْ ءا َءأنتػم 59
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ لقوف نَّحنالخا الخالقوَف نحن نػحن* الخالقوَف  59

بفتح الشين وألف بعدىا وبعد األلف  ءةآالنَّشػ النَّشػأة 62
 ، وال يخفى المد المتصلىمزة مفتوحة

 بالتقليلِاألولـ ىِ  ى  األولػ 62
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكػروف تػذّكػروف 62
 فاً بينهماؿ ألادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نتػماْ ءا َءأنتػم 64
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نتػماْ ءا َءأنتػم 69
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نتػماْ ءا َءأنتػم 72
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  أنشػأتم أنشػأتم أنشػأتم 72

المنشئوَف  المنشئوَف نػحن 72
 نحن

المنشئوف 
 نَّحن

 تماثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ م

 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أقسْم بمواقع أقسُم بمواقع أقسُم بػمواقع 75
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْوجنَّـتْ  وجنَّػت 89
 ]كبير[ جيم: بإدغاـ التاء في اللسوسيا وتصلية جَّحيم وتصليُة جحيم وتػصليُة جحيم 94
 بإسكاف الهاء لػْهػو لػُهػو 95

 
 سورة الحديد(  57) 

 
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 1
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 2
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 3
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يػعلم مَّػا يػعلُم مػا يػعلُم مػا 4
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 4
 باإلمالةِالنَّـه ار النَّػهار 6
 اءبإسكاف اله وْىػو وُىػو 6
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8 
 ؛ لتؤمنوا ؛ال تػؤمنوف 

 مؤمنين

ال تؤمنوف  
 لتؤمنوا
 مؤمنين

ال تومنوف 
 لتومنوا

 مومنين 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

 وكسر الخاء ،بضم الهمزة ُأِخػذَ  أَخػذَ  8
 بضم القاؼ ميثاُقكم ميثػاَقكم 8

 يُػْنػِزؿ يُػنَػزّْؿ 9
بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء 

 جلي
 بحذؼ الواو لػرؤؼ ػرؤوؼل 9
 بالتقليل حسن ـىِ ـال ى  الػحسن 10
 الفاء الثانية بضم فيضػاعُفو فيضػاعَفو 11

 تػرى المؤمنين تػرى المػؤمنين 12
تػرى المومنين 

 المومنين ىترِ 
وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 

 أو اإلمالة
 داؿ الهمزة واواً السوسي: بإب والػمومنات والمؤمػنات والػمؤمنات 12
 باإلمالةِاكمبشـرِ  بشػراكم 12
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فضرب بَّينهم فضرَب بينهم فُضِرب بينػهم 13

 جػآ أمر ؛جػا أمر  جػاَء أمػر 14

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 

 سقاط الهمزة مع التوسط فقطوىو إ
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  خذو يػ يػؤخذ يػؤخذ 15
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  واكمامػ مػأواكم مػأواكم 15
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  سيبو  وبئػس وبئػس 15
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاف يػأف يػأف 16
 شديد الزايبت وما نَػزَّؿ ومػا نػَزؿ 16
 بكسر الميم وصبلً  عليهػِم األمد عليهػُم األمد 16
 بالتقليل الدنـي ا )معاً(الدنيػا  20
 باإلمالةِفتـر اه فتػراه 20
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوتيو يػؤتيو يػؤتيو 21
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العظيم مَّا العظيِم ما ما * العظيمِ  21
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 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاسوا تأسػوا واتػأس 23
 األلف األولىبحذؼ  أتػاكم ءاتػاكم 23
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ويػامروف ويػأمروف ويػأمروف 24
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلَل ُىػو اهلَل ىػو 24
 السين بإسكاف ُرْسػلنا ُرُسػلنا 25
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  بػاس بػأس بػأس 25
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 25
 باإلمالة رىمـ اءاثـ ءاثػارىم 27
 السين بإسكاف بُرْسػلنا بُرُسػلنا 27
ـىِ ب ى  ػعيػسب 27  وقفاً: بالتقليلِعيـس 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  رافػة رأفػة رأفػة 27
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوتكم ػكميؤت يػؤتكم 28

 ويػغفْر لػكم 28
ويػغفر لَّكم 
 ويػغفر لَّػكم ويغفػْر لكم

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يوتػيو يؤتػيو يػؤتيو 29
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 لةسورة المجاد  (  58) 
 

 السينفي  داؿبإدغاـ ال قػد سَّػمع قػْد سػمع 1

مع وتشديد الظاء والهاء  ،اءيبفتح ال ػظَّػهَّػروفيَ  يُػظاِىػروف 2
 بعد الظاء التي وحذؼ األلف ،فتحهما

 يػػ  الػػػػ  ػ 2
 •الآل
 •البل

 الآليْ 

لو في و  ،بعد الهمزةالتي حذؼ الياء ب
ل الهمزة مع يسه/ ت1 :الهمزة وجهاف

إبدالها ياء ساكنة  /2القصر،  وأ توسطال
وال ؛ مد المشبع اللتقاء الساكنينمع ال

يخفى أنو عند الوقف يكوف تسهيل 
 الهمزة بالرـو مع التوسط والقصر

مع وتشديد الظاء والهاء  ،اءيبفتح ال ظَّػهَّػروفيػَ  يُػظاِىػروف 3
 بعد الظاء التي وحذؼ األلف ،فتحهما

 ين ]كبير[السوسي: إدغاـ متماثل فتحرير رَّقبة فتحريُر رقبة فتحريػُر رقبة 3
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  لتػومنوا لتػؤمنوا لتػؤمنوا 4
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ول للكػػػػػ ػػػفرينو  4
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ول للكػػػػػ ػػػفرينو  5
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلػم مَّػا يػعلُم مػا يعلُم مػا 7
 بالتقليل جـو ىِ ـن ى  نػجو  7
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الذين نُّػهوا الذيَن نػهوا الذيػَن نػهوا 8
 بالتقليل ىِ النجوِ  ى  النجػو  8
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْمعـصيتْ  معصيت 8
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  فبيػس فبئػس فبػئس 8
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْومعصيـتْ  ومعصيػت 9
 بالتقليل التـقو ىِ ِو ى  و والتقػ 9
 بالتقليل ىِ النجوِ  ى  النجػو  10
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنوف الػمؤمنوف المؤمػنوف 10
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّكم قيػَل لكم قيَل لكم 11
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؛ وال تخفى الجيم وحذؼ األلف بإسكاف الػمْجلس الػمجالس 11
 القلقلة

 الشين بكسر فانِشػزوا ؛انِشػزوا  فانُشػزوا ؛ اانُشػزو  11
 بالتقليلِاكمنـجوِ  نجػواكم 12
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت شفقتػماْ َءا َءاْشفقتػم 13
 بالتقليلِنـجو اكم نجػواكم 13
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  17
 السين بكسر ويػحِسبػوف ويػحَسبػوف 18
 بكسر الميم وصبلً  عليهِم الشيطاف الشيػطاف عليهمُ  19
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 22

 أولئَك كتب اهلِل ىػم ؛أولئَك كتػب  22
 اهلِل ىػم

 أولئك كَّتب
 اهلل ىُّػم

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بكسر الميم وصبلً  قلػوبهِم اإليماف قلػوبهُم اإليماف 22

 
 سورة الحشر(  59) 

 

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 1
 باإلمالة ارىمديِـ  ديػارىم 2
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ وقذؼ فّْػي وقػذَؼ في وقذَؼ فػي 2
 بكسر الميم وصبلً  قلوبػهِم الرعب قلوبػهُم الرعب 2
 الراء وتشديدالخاء  بفتح يُػَخرّْبػوف يُػْخرِبػوف 2
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين المػؤمنين الػمؤمنين 2
 باإلمالةِاراألبصِـ  األبصػار 2
 بكسر الميم وصبلً  عليهِم الجبلء عليهُم الجبلء 3
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 3
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  3
 باإلمالة القـر ىِ  ى  القػر  7
 بالتقليلِىِ قـربـ ال ى  قػربال 7
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 باإلمالة ارىمديِـ  ػارىمدي 8
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ويوثػروف ويؤثػروف ويػؤثروف 9

 اغفػر لَّنػا اغفػْر لنػا 10
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  اغفػر لَّنػا اغفػْر لنػا

 الدوري
 بحذؼ الواو رؤؼ رؤوؼ 10
 لسوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ا الذيػن نَّافقوا الذيَن نافػقوا الذيػَن نػافقوا 11
 بكسر الميم وصبلً  إلخػوانػهِم الذيػن إلخوانػهُم الػذين 11
 وقفاً: باإلمالة قـر ىِ  قػرى 14

، الجيم وفتح الداؿ وألف بعدىا بكسر ا رِجػد ُجػُدر 14
 مع اإلمالة في األلف

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  باسػهم بأسػهم بػأسهم 14
 السين بكسر تػحِسبهم متػحَسبه 14
 بالتقليل ىِ ـشت ِ  ى  شتّػ 14
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قاؿ لّْئلنساف قاَؿ لئلنساف قػاَؿ لئلنساف 16
 الياء بفتح إنّْػَي أخاؼ إنّْػي أخاؼ 16
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  17
 اـ متماثلين ]كبير[السوسي: إدغ كالذين نَّسوا كالذيَن نسوا كالذيَن نسػوا 19
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  20
 الدوري: باإلمالة للنَّػاس سـ النَّـل للنَّػاس 21
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومن الػمؤمن الػمؤمن 23
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا المصور لَّػو الػمصوُر لو الػمصور لػو 24
 بالتقليل ن ـىِ حسـال ى  الحسػن 24
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 24
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 سورة الممتحنة(  60)  
 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تػومنوا تػؤمنوا تػؤمنوا 1
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلػْم بػما أعلػُم بػما أعلػُم بػما 1
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقػد ضَّػل فقػْد ضػلَّ  1
 الياء وفتح الصاد بضم يُػْفَصػل يَػفِصلُ  3
 الهمزة بكسر إسػوة أسػوة 4
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة بداً وَ البغضػاُء  بػداً البغضػاُء أَ  4
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تػومنوا تػؤمنوا تػؤمنوا 4
 اثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ متم المصيػر رَّبنا الػمصيُر ربّنا ربّنػا * الػمصيرُ  4

 واغفػْر لنػا 5
واغفػر لّنػا 
 واغفػر لَّنػا واغفػْر لنػا

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 الهمزة بكسر إسػوة أسػوة 6
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلَل ُىػو اهلَل ىػو 6
 باإلمالة ديـ اركم ديػاركم 8
 إلمالةبا ديـ اركم ديػاركم 9

 مؤمػنات ؛المؤمنػات  10
المؤمنػات  
 مؤمنػات

المػومنات 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنات

 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أعلػْم بإيمانهن أعلُم بإيمانهن أعلُم بإيمانػهن 10
 باإلمالةِراالكـّفِـ  الكػفار 10
 ]كبير[ بلـفي ال راءلسوسي: بإدغاـ الاِرِالَِّاالكّفِـ ِرِالاالكـّفِـ  الكػفار ال 10
 السين وتشديدالميم  بفتح والُتَمسّْػكوا والتُػْمسكوا 10
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها يحكْم بينػكم يحكُم بينكم يحكُم بينػكم 10
 باإلمالةِراالكّفِـ  الكفػار 11
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مومنػوف مؤمنػوف مؤمنػوف 11
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  منػاتو الم المؤمنػات المؤمنػات 12
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تينايػ يػأتين يػأتين 12

واستغفر لَّهن  واستغفػْر لػهن 12
 واستغفْر لهن

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  واستغفر لَّهن
 الدوري
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 سورة الصف(  61) 
 

 الهاءبإسكاف  وْىػو وُىػو 1
 بالتقليلِىِ موسِ  موسى   5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تػوذونني تػؤذونني تػؤذونني 5
ـىِ  ى  ػعيػس 6  وقفاً: بالتقليلِعيـس 
 باإلمالةِاةالتـورِ  التػوراة 6
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتػي يػأتي يػأتػي 6
 الياء بفتح بعػديَ  بعػدي 6
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أظلػم مّْمن نأظلػُم مم أظلُم مػمن 7
 باإلمالة افتـر ىِ  ى  افتػر  7
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 7
 جلي فيما بعدىا بتنوين الضم، واإلدغاـ متمّّ  متمُّ  8

 ونورَهُ  ےنورِهِ  8
، وضم الهاء، والصلة بواو فتح الراءب

 لفظية
 ]كبير[ راءفي ال بلـوسي: بإدغاـ الالس أرسل رَّسولو أرسَل رسولو أرسَل رسولو 9
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  تػومنوف تػؤمنوف تػؤمنوف 11

 يػغفْر لكم 12
يػغفر لَّػكم 
 يػغفر لَّػكم يػغفْر لكم

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 باإلمالةِوأخـر ىِ  ى  وأخػر  13
 : بإبداؿ الهمزة واواً السوسي الػمومنين المؤمػنين الػمؤمنين 13
ـىِ  ى  ػعيػس 14  وقفاً: بالتقليلِعيـس 

14 
) الموضع  اهلل أنصػارَ 

 أنصػاراً هلل األوؿ (
بتنوين الفتح لراء )أنصار(، وخفض لفظ 

 الجبللة ببلـ الجر، واإلدغاـ جلي

 الحواريوَف نػحن 14
الحواريوَف 

 نحن
الحواريوف 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نَّحن
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 سورة الجمعة(  62) 
 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قبػل لَّػفي قبػُل لفي قبػُل لفي 2
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 3
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوتيو يؤتػيو يػؤتيو 4
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ العظيػم مَّثل العظيِم مثػل َمثَػل * العظيػمِ  4

 ثُػم اةِ التـورِ  ثُػمّ التػوراة  5
ثُػّم  اةِ التـورِ 
 ثُّػمّ  اةالتـورِ 

 التاء في الثاءباإلمالة؛ والسوسي: بإدغاـ 
 بخلف عنو

 باإلمالةِاراحلمِـ  الػحمار 5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  بيػس بئػس بئػس 5
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 6
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اللهػو وَّمن اللهػِو ومن اللهػِو ومن 11

 
 سورة المنافقون(  63) 

 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  فطبػع عَّل ى  فطبػَع عل ى  فطُبػع عل 3
 الشين بإسكاف ُخْشػب ُخُشػب 4
 السين بكسر َيحِسبػوف يػحَسبوف 4
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػِأنَّــ ىِ  ى  ػأنَّػ 4
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوفكػوف يؤفكػوف كوفيػؤف 4
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّػهم قيػَل لػهم قيػَل لػهم 5

يستغفر لَّػكم  يستغفػْر لكم 5
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  يستغفر لَّػكم يستغفْر لػكم

 الدوري

تستغفر لَّػهم  تستغفْر لهػم 6
بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  تستغفر لَّػهم ػهمتستغفْر ل

 الدوري
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  وللمػومنين وللمؤمػنين وللمؤمػنين 8
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتي يػأتي يػأتي 10



 فرش الجزء الثامن والعشرين                                                                    الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 292      

 

 

 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال فيقػوؿ رَّبّ  فيقوَؿ ربّ  فيقوَؿ ربّ  10
 النوف فتحو  بعد الكاؼ، واو بزيادة وأكػوفَ  وأكػنْ  10

 جػآ أجلها ؛جػا أجلها  جػاَء أجػلها 11

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 
وللدوري وجو ثالث إذا وسَّط المنفصل 
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 
 سورة التغابن(  64) 

 
 سكاف الهاءبإ وْىػو وُىػػو 1

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  خلقػكُّم خلَقػكم خلَقػكم 2
 ]كبير[

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومن مػؤمن مػؤمن 2

 يعلُم مػا ويعلُم مػا ؛يػعلُم ما  4
 ويعػلُم مػا

 يعلم مَّػا
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ويػعلم مَّػا

 ي: بإبداؿ الهمزة ألفاً السوس يػاتكم يػأتكم يػأتكم 5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاتيهم تػأتيهم تػأتيهم 6
 السين بإسكاف ُرْسػلهم رُسػلهم 6
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومن يػؤمن يػؤمن 9
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  10
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وبيػس وبئػس وبئػس 10
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومن ؤمنيػ يػؤمن 11
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ى  ىػو وَّعل ى  ىػَو وعل ى  ىػَو وعل 13
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  المػومنوف المػؤمنوف الػمؤمنوف 13

ويغفر لَّػكم  ويػغفْر لكم 17
 ويغفْر لػكم

عن  بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف ويػغفر لَّػكم
 الدوري
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 سورة الطالق(  65) 
 

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتػين يأتػين يػأتين 1
 ]كبير[الظاء في  داؿبإدغاـ ال: لسوسيا فقد ظَّػلم فقْد ظلػم 1
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومن يؤمػن يػؤمن 2
 بإسكاف الهاء فْهػو فػُهو 3

 وبالٌغ َأمَرهُ  ےبالُغ َأمرِهِ  3
بتنوين الضم للغين، وبفتح الراء، وال 
 يخفى صلة ىاء الكناية بواو لفظية وصبلً 

 جيمالفي  داؿبإدغاـ ال قػد جَّعل قػْد جعل 3

 )معاً( يػػ  الػػػػ  ػ 4
 •الآل
 •البل

 الآليْ 

لو في و  ،بعد الهمزةالتي حذؼ الياء ب
ل الهمزة مع يسه/ ت1 :الهمزة وجهاف

ياء ساكنة  إبدالها /2القصر،  وأ توسطال
وال ؛ مع المد المشبع اللتقاء الساكنين

يخفى أنو عند الوقف يكوف تسهيل 
 الهمزة بالرـو مع التوسط والقصر

 ]كبير[ بإدغاـ الثاء في السينالسوسي:  حيث سَّكنتم حيُث سكنتم حيػُث سكنتم 6
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  واتػمروا وأتػمروا وأتػمروا 6
 باإلمالةِىِ أخـرِ  ى  أخػر  6

الوقف اضطراراً أو اختباراً على  يجوز وكػأيّ  وكػأين 8
 راجع األصوؿ( للتفصيلالياء، )

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ أمػر رَّبّػها أمِر ربّػها أمػِر ربّػها 8
 الياء بفتح مبيَّػنات مبيّْػنات 11
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومن يػؤمن يػؤمن 11

 ػأيهاعلماً يػػ   علماً * بسم اهلل 12
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلدغاـ
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 سورة التحريم(  66) 
 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ تػحـر مَّػا تحرـُ مػا تُػحّرـُ ما 1
 ]مستثنى[، يقف عليها بالتاء مرضات مرضات 1
 اف الهاءبإسك وْىػو وُىػو 2
 الصادفي  داؿبإدغاـ ال فقػد صَّغػت فقػْد صػغت 4
 الظاء بتشديد تػظَّػاىرا تػظاىػرا 4
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلَل ىػو اهلَل ىػو 4
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 4

طلَّػَقكن  طلَّػَقكنَ  طَػلََّقػكنّ  5
 ّلقػّكنط

 كاؼفي ال قاؼالسوسي: بإدغاـ ال
 بخلف عنو ]كبير[

لػو يُػْبػدلػو 5  الداؿ وتشديد ،فتح الباءب يُػبَػدّْ
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  مػومنات مؤمنػات مػؤمنات 5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومروف ما يؤمػروف ما يػؤمروف ما 6

واغفػر لَّنػا  واغفػْر لنػا 8
 فػْر لنػاواغ

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  واغفػر لَّنػا
 الدوري

 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  واىماومػ ومػأواىم ومػأواىم 9
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  ػسيوب وبئػس وبئػس 9
ْ وامػرأت ؛امػرأت  10  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْوامـرأتْ ْ؛امـرأت 
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْـرأتْ ام امػرأت 11
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثْابنـتْ  ابنػت 12
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 سورة الممك(  67) 
 

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 1
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 2
 باإلمالةِىِ ترِ مـاِ ى  مػا تػر  3
 )ترى( مع إمالة ؛البلـ في التاءبإدغاـ ِىِ رِ تَّىـلِ ى  ىػل تػر  3
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 4
 لزايافي  داؿبإدغاـ ال ولقد زَّيّػّنا ولقػد زيّػّنا 5
 بالتقليل الدنـي ا الدنيػا 5
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ياءً  وبيػس وبئػس وبئػس 6
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 7
 ]كبير[ في التاء الداؿإدغاـ بالسوسي:  تػكاد تَّػمّيز تػكاُد تػميَّز تػكاُد تَػمّيز 8
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتكػم يأتكػم يػأتكػم 8
 بإدغاـ الداؿ في الجيم قد جَّػاءنا قػْد جاءنا 9
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يعلػم مَّػن يعلػُم َمن يعلُم َمػن 14
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 14
 : إدغاـ متماثلين ]كبير[السوسي جعػل لَّػكم جعَل لكم جعَل لكػم 15
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت منتػماْ َءا منتػمَءأ 16
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة السمػاِء َين فالسػماِء أَ  16
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة السمػاِء َين فالسػماِء أَ  17
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كاف نَّػكير كاَف نكيػر كاَف نكػير 18

 ينصػرُكم 20
ينصػرْكم 
 ينصػرْكم ينصػرُكم

بإسكاف الراء للبصري بخلف عن 
لوجو الثاني للدوري اختبلس الدوري، وا

 الضمة

السوسي: بإدغاـ القاؼ في الكاؼ  يػرزقكُّػم يػرزقُػكم يػرزُقكم 21
 ]كبير[

 دغاـ متماثلين ]كبير[السوسي: إ وجعل لَّكم وجعَل لكم وجعَل لػكم 23
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 28
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتيكم يػأتيكم يأتيػكم 30
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 معيٍن ف معيٍن * بسم اهلل 30
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلدغاـ

 
 سورة القمم(  68) 

 

7 
أعلُم  ؛من أعػلُم بػ

 بالمهتدين

أعلػُم بػمن 
أعلُم 

 بالمهتدين

أعلػْم بػمن 
أعلْم 

 بالمهتدين
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 7
لنػا يُػْبػِدلنػا 32  الداؿ وتشديد ،الباء بفتح يُػبَػدّْ
 ]كبير[ـ : بإدغاـ الراء في البللسوسيا أكبػر لَّػو أكبػُر لػو أكبػُر لو 33
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فليػاتوا فليػأتوا فليػأتوا 41
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يكّذب بّْػهذا يكّذُب بػهذا يػكّذُب بػهذا 44

 الحػديِث سنستدرجهم 45
الحػديِث 
 سنستدرجهم

الػحديث 
 ]كبير[ بإدغاـ الثاء في السينالسوسي:  سَّنستدرجهم

 حكمفاصبػْر لػ 48
فاصبر لّْحكم 
 فاصبر لّْحكم فاصبْر لحكم

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 48
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 49
 باإلمالةِارىمبأبصِـ  بأبصػارىم 51

 
 سورة الحاقة(  69) 

 
 باإلمالةِاكومـاِأدرِ  وما أدراؾ 3
 بإدغاـ التاء في الثاء ثَّمػود كّذبػت كّذبػْت ثػمود 4

 فترى القػـو فتػرى القـو 7
فتـرىِالقومِ

ِالقومِىِ تِ ف
وقفاً: باإلمالة؛ ووصبًل: للسوسي الفتح 

 أو اإلمالة
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 بالتقليلِصـرع ـىِ  ى  صػرعػ 7
 )ترى( مع إمالة ؛البلـ في التاءبإدغاـ ِىِ رِ تَّفـهلِ ى  فػهْل تػر  8
َلوُ  9  اؼ، وفتح الباءبكسر الق ِقبَػَلوُ  قَػبػْ
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  والموتفػكات والمؤتفكات والػمؤتفكات 9
 بإسكاف الهاء فْهيَ  فػِهيَ  16
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فْهي يَّومئػذ فْهَي يومئػذ فػِهَي يػومئذ 16
 بإسكاف الهاء فػْهو فػُهو 21
 ؿ الهمزة واواً السوسي: بإبدا اليومػن اليػؤمن اليػؤمن 33
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  اليػاكلو اليػأكلو اليػأكلو 37
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أقسْم بػما أقسُم بػما أقسُم بػما 38
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال لقػوؿ رَّسوؿ لقػوُؿ رسوؿ لقػوُؿ رسوؿ 40
 بإبداؿ الهمزة واواً  السوسي: تػومنوف تػؤمنوف تػؤمنوف 41
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكػروف تػذّكػروف 42

 ألخذنػا * األقاويلِ  44
األقاويِل 
 ألخذنػا

األقاويل 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ خذناألَّ 

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 50
 
 

 سورة المعارج(  70)  
 

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل للكػػػػػ ػػػفرين 2
 ]كبير[ تاءفي ال بإدغاـ الجيمالسوسي:  المعارج تَّعرج المعارِج تعرج تػعرج * الػمعارجِ  3
 باإلمالةِــوىـِـ ونرِ  ػػػوونرىػ   7
 إبداؿ فيها للسوسي ال، مستثنى تػؤويػو تػؤويػو 13

ِىِ لظِ  لظى   15

معارج ألنها رأس آية، وسورة )البالتقليل؛ 
تقلل  رة التياإلحدى عش( ضمن السور 

فيها رؤوس اآلي، حيث أماؿ البصري 
 منها ذوات الراء، وقلل ما سوى ذلك
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 لتاءل ضمتنوين الب نػّزاعػةٌ  نػّزاعةً  16
 بالتقليلِىِ للشوِ  للشوى   16
 بالتقليلِىِ ـوتولِ  وتولى   17
 بالتقليلِىِ فأوعِ  فأوعى   18
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  مػاموف مػأموف مػأموف 28
 (اإلفراد)ب بحذؼ األلف التي بعد الداؿ بشهادتِػهم بشهاداتػهم 33
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أقسْم برب أقسُم برب أقسُم برب 40

األجداِث  األجداِث سػراعاً  43
 سراعاً 

األجداث 
 سّْراعاً 

 ]كبير[ بإدغاـ الثاء في السينالسوسي: 

 ف الصادوإسكا ،بفتح النوف َنْصػب ُنُصػب 43

 
 سورة نوح(  71) 

 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيػهم يأتيهػم يػأتَيهم 1

 يغفػْر لكم 4
يغفػر لَّػكم 
 يغفػر لَّػكم يغفػْر لكم

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا اليؤخر لَّػو اليػؤخُر لو اليػؤخُر لو 5
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال قػاؿ رَّب قػاَؿ رب قػاَؿ رب 5
 الياء بفتح دعػائيَ  دعػائي 6
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا لتغفر لَّػهم لتغفػَر لػهم لتغفػَر لهم 7
 الياء بفتح إنّػيَ  إنّػي 9

اؼ السوسي: بإدغاـ القاؼ في الك خلقػكُّم خلَقػكم خلَقػكم 14
 ]كبير[

 الشمػَس سراجاً  16
الشمَس 
 سراجاً 

الشمس 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ سّْراجاً 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ جعػل لَّػكم جعػَل لكػم جعػَل لكم 19
 البلـ إسكافو  ،الواو بضم َوُولْػُده َوَولَػُده 21
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وبعد األلف ياء الطاء وألف بعدىا ،  بفتح َخطػاياىػم َخطيئػاتِهم 25
 ثم ألف وضم الهاء

 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 26

 اغفْر لػي 28
 اغِفر لّْػي
 اغفر لّْػي اغفْر لػي

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن 
 الدوري

 الياء بإسكاف بيتػي بيتػيَ  28

28 
 وللمػؤمنين ؛مػؤمناً  

 والمؤمنات

 مؤمناً 
وللمؤمنين 

 ؤمػناتوالم

مػومناً 
وللمػومنين 
 والمػومنات

 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً 

 تباراً قل تباراً * بسم اهلل 28
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلخفاء

 
 سورة الجن(  72)  

 
 الهمزة بكسر وإنو تعالى وأنو تعالى 3

 اتّػخَذ صاحبة ما 3
اتخَذ  ما
 احبةص

اتخذ  ما
 صَّاحبة

صاد بإدغاـ الذاؿ في ال: لسوسيا
 ]كبير[

 الهمزة بكسر وإنو كاف وأنو كاف 4
 الهمزة بكسر وإنا ظننا وأنا ظننا 5
 الهمزة بكسر وإنو كاف وأنو كاف 6
 الهمزة بكسر وإنهم ظنوا وأنهم ظنوا 7
 بكسر الهمزة وإنا لمسنا وأنا لمسنا 8
 بكسر الهمزة اوإنا كنَّ  وأنا كنَّا 9
 بكسر الهمزة وإنا ال ندري وأنا ال ندري 10
 بكسر الهمزة وإنا ِمنَّا وأنا ِمنَّا 11

ذلَك كنّػا  طرائَق قػدداً  ؛ذلَك كػّنا  11
 طرائَق قػدداً 

ذلك كُّنػا 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ طرائق قّْػدداً 
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 بكسر الهمزة وإنا ظننا وأنا ظننا 12
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نعجزه ىَّرباً  نعجزُه ىرباً  ىرباً  نػعجَزهُ  12
 بكسر الهمزة وإنا لمَّا وأنا لمَّا 13
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومن يػؤمن يػؤمن 13
 بكسر الهمزة وإنا منا وأنا منا 14
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ذكػر رَّبّػو ذكِر ربػو ربَػو ذكػرِ  17
 بالنوف بدؿ الياء نسُلُكػو يػسُلُكػو 17
 في ىذا الموضعحفص وافق البصري  وأفَّ المساجد هلل وأفَّ المساجد هلل 18
 البصري وافق حفص في ىذا الموضع وأنّو لما قاـ وأنّو لما قاـ 19

 قػاؿَ  قُػل 20
بفتح القاؼ، وزيادة ألف بعدىا، وفتح 

 البلـ
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ عل لَّػويػج يجعػُل لػو يػجعُل لػو 25
 الياء بفتح ربّػَي أمداً  ربّػي أمداً  25

 ػػأيهاعدداً يػػ   عدداً * بسم اهلل 28
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلدغاـ

 
 سورة المزمل(  73) 

 
 نين بالضمتخلص من التقاء الساك أُو انػقػص أِو انػُقػص 3

 ءً آِوطػ َوطػأً  6
، وال الواو وفتح الطاء وألف بعدىا بكسر

 يخفى المد الواجب
 باإلمالةِالنَّـه ار النَّػهار 7

  ےوثلِثوِ  ےونصِفوِ  ووثلَثوُ  وونصَفوُ  20
بكسر الفاء والثاء الثانية والهاءين، وال 
 يخفى صلة ىاء الكناية وصبلً بياء لفظية

ـىِ  ى  مػرضػ 20  التقليلب مرض 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهلِل ىػو اهلِل ىػو 20
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 ػػأيهارحيٌم يػػ   رحيٌم * بسم اهلل 20
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلدغاـ

 
 سورة المدثر(  74)  

 
 الراء بكسر والػرّْجػز والػرُّجز 5
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ فرينٱلكػػػػػ ػػػ 10
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوثر يؤثػر يػؤثر 24
 باإلمالةِاكوماِأدرِ  وما أدراؾ 27
 ]كبير[ راء في البلـ: بإدغاـ اللسوسيا سػقر الَّ  سقػُر ال ال * سقػرُ  27
 ]كبير[لبلـ : بإدغاـ الراء في السوسيا تػذر لَّّواحة تػذُر لّواحة لَواحػة * تذرُ  28
 باإلمالةِىِ ذكـرِ ِ؛ِرـ اــالنَّ ى  ذكػر  ؛ ارِ ػالنَّ  31
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  والمومنػوف والمؤمػنوف والمؤمنػوف 31
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ ىػو وَّمػا ىػَو ومػا ىػَو ومػا 31

 ِإذا َدبَػرَ  ِإْذ َأْدبَػرَ  33
زة بفتح الذاؿ وألف بعدىا، وحذؼ ىم

 )أدبر(، وفتح الداؿ فيها
 وقفاً: بالتقليلِإلحـد ى إلحػدى 35
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا للبشػر لّْمن للبشِر لػمن للبشػِر لػمن 36
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ سلكػكُّم سلَكػكم سلَكػكم 42
 متماثلين ]كبير[ السوسي: إدغاـ نكّذب بّْيػـو نكّذب بيػـو نػكّذُب بيـو 46
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ى  يػوت ى  يػؤت ى  يػؤت 52
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ اهلل ىُّػو اهللُ ىػو اهللُ ىػو 56
 بالتقليل التـقو ىِ  ى  التػقو  56
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 سورة القيامة(  75) 
 

 مع إخفائهاالسوسي: بإسكاف الميم  ال أقسْم بيـو ال أقسُم بيـو ال أقسم بيـو 1

وال أقسُم  و ال أقسُم بالنفس 2
 بالنفس

وال أقسْم 
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها بالنفس

 السين بكسر أيػحِسػب أيػحَسب 3
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نجمع عّْظامو نجمَع عظامو نػجمَع عظامو 3
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  قػراناه قػرأناه قػرأنػاه 18
 بدؿ التاء اءيالب يػحبوف تػحبوف 20
 بدؿ التاء ياءالب ويػذروف وتػذروف 21
 وال يخفى اإلدغاـ ،بدوف سكت من رَّاؽ راؽ سمن 27

ِىِ ِـ ص لَّ َصلَّى   31

قيامة ألنها رأس آية، وسورة ) البالتقليل؛ 
تقلل  اإلحدى عشرة التي( ضمن السور 

فيها رؤوس اآلي، حيث أماؿ البصري 
 وات الراء، وقلل ما سوى ذلكمنها ذ

 بالتقليلِىِ ـوتولِ  وتولى   32
 بالتقليلِىِ يتمطِ  يتمطى   33
 بالتقليلِىِ ـفأولِ  فأولى   34
 بالتقليلِىِ ـفأولِ  فأولى   35
 بكسر السين أيػحِسػب أيػحَسب 36
 وقفاً: بالتقليلِىسدِ  سدىً  36
 بالتاء بدؿ الياء، والتقليلِىِ ـمنِ ـت يمنى   37
 بالتقليلِىِ فسوِ  وى  فس 38
 بالتقليلِىِ نثِ ألُِوا واأْلُنثى   39
 بالتقليلِىِ موتِ ـال الموتى   40
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 نسانسورة اإل (  76) 
 

 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا الدىػر لَّػم الدىػِر لػم الدىػِر لػم 1
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ل لكػػػػػ ػػػفرينل 4
 فقطاأللف وقفاً: بإثبات  سبلْ سػبل سػبلسل ؛ سػبلسبلْ  4
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  كػاس كػأس كػأس 5
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يشرب بّْػها يشرُب بػها يػشرُب بػها 6
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  كػاساً  كأسػاً  كػأساً  17
 (األولى) السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  لػولػؤاً  لػؤلػؤاً  لػؤلػؤاً  19
 بتنوين الكسر وإستػبرؽٍ  وإستبػرؽٌ  21
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ نػحن نَّػزلنا نحُن نزلنػا نػحُن نزلنا 23

فاصبر لّْحكم  فاصبْر لػحكم 24
 فاصبْر لحكم

بإدغاـ الراء في البلـ للبصري بخلف عن  فاصبر لّْػحكم
 الدوري

 لهمزة ياءً السوسي: بإبداؿ ا شينػا شئنػا شئنػا 28
 بدؿ التاء ياءالب يػشاؤوف تشػاؤوف 30

 أليماً والمرسبلت أليماً * بسم اهلل 31
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلدغاـ

 
 سورة المرسالت(  77) 

 

فالملقياِت  فالػملقياِت ذكرا 5
 ذكراً 

فالملقيات 
 ]كبير[ء في الذاؿ بإدغاـ التا: لسوسيا ذّْكراً 

 بدؿ الهمزةبواو مضمومة مطلقًا:  ُوقّْػتت ُأقّْػتت 11
 باإلمالةِاكومـاِأدرِ  وما أدراؾ 14

20 
 ألم نػخلقػكُّم
 ألم نػخلقػكم

 ألم نخلقػكُّم
 ألم نخلقػكم

 ألم نخلقػكُّم
 :لدوريا لكامل،اإلدغاـ اب :لسوسيا
والناقص مع  الكاملاإلدغاـ ب حفصك

 تعبلءبقاء صفة االس
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 باإلمالةِقـر ار قػرار 21
 ]كبير[السوسي: بإدغاـ الثاء في الشين  ثبلث شُّعػب ثبلِث شػعب ثػبلِث شػعب 30
 (بالجمع) بزيادة ألف بعد البلـ ِجمػاالت ِجمػالة 33
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوذف يػؤذفُ  يػؤذفُ  36
 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ سيلسو ا يػوذف لَّػهم يػؤذُف لػهم يػؤذُف لػهم 36
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ قيػل لَّػهم قيػَل لػهم قيػَل لػهم 48
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف يػؤمنوف يػؤمنوف 50
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 سورة النبأ(  78) 
 

 تماثلين ]كبير[السوسي: إدغاـ م الليػل لّْباساً  الليػَل لباساً  الليػَل لباساً  10
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  فتػاتوف فتػأتوف فتػأتوف 18
 التاء األولى بتشديد وفُػتّْػحت وفُتِػحت 19
 في السينبإدغاـ التاء  فكانت سَّػرابا فكانْت سػراباً  20
 السين بتخفيف وغسػاقاً  وغسَّػاقا 25
 ألفاً السوسي: بإبداؿ الهمزة  وكػاساً  وكػأساً  وكػأساً  34
 الباء والنوف بضم الرحمػنُ  ؛ربُّ  الرحمػنِ  ؛ربّْ   37

 والمبلئكةُ  والمبلئكُة صّفػاً  38
 صّفا

والمبلئكة 
 صَّفاً 

 ]كبير[ صادبإدغاـ التاء في ال: لسوسيا

 ]كبير[: بإدغاـ النوف في البلـ لسوسيا أذف لَّو أذَف لو أذَف لػو 38

 تتراباً والنازعا تراباً * بسم اهلل 40
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلدغاـ
 

 سورة النازعات(  79) 
 

والسابحاِت  والّسابػحاِت سبحا 3
 سبحاً 

والسابحات 
 في السين ]كبير[بإدغاـ التاء : لسوسيا سَّبحاً 

 فالسابقاِت سبػقاً  4
فالّسابقاِت 

 سبقاً 
فالّسابقات 

 في السين ]كبير[بإدغاـ التاء : لسوسيا سَّبقاً 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الراجفة تَّتبعها الراجفُة تتبعها تػتبعها * الراجفةُ  6
ـأا أئِػنّػا 10  ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبتْنّـاـىـ 
ـأا أئػذا 11  ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبتْذاـىـ 
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ِىِ موسِ  موسى   15

ألنها رأس آية، وسورة ) بالتقليل؛ 
اإلحدى عشرة ( ضمن السور النازعات 

تقلل فيها رؤوس اآلي، حيث أماؿ  التي
البصري منها ذوات الراء، وقلل ما سوى 

 ذلك

ِىطوِ  طوًى  16
، ووقفاً: بالتقليل، وال تنوينال بحذؼ

يخفى أف األلف محذوفة وصبلً اللتقاء 
 الساكنين

 التقليلبِىِ طغِ  طغى   17
 بالتقليلِىِ كِ تِز تزكى   18
 بالتقليلِىِ فتخشِ  فتخشى   19
 باإلمالةِاهرِ أفـ فأراه 20
ِالكربِ  الكبرى   20  باإلمالة؛ وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِى 
 بالتقليلِىِ وعصِ  وعصى   21
 بالتقليلِىِ يسعِ  يسعى   22
 بالتقليل ِىِ فنادِ  فنادى   23
 التقليلبِىِ علِ األِ  اأْلَعلى   24
 بالتقليلِىِ ـولِ واألُِ ى  اأْلُولو  25
 بالتقليلِىِ خشِ ـي يخشى   26
 ؿ ألفاً بينهماادخإل الهمزة الثانية و يسهبت نتػماْ َءا َءأنتػم 27
 بالتقليلِاهابنِ  بناىا 27
 بالتقليلِاهافسوِ  فسواىا 28
 بالتقليلِاهاضحِ  ضحاىا 29
 بالتقليلِاهادحِ  دحاىا 30
 بالتقليلِاهاعِ ومِر ومرعاىا 31
 بالتقليلِاهاأرسِ  أرساىا 32
 باإلمالة؛ وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ الكربِ  الكبرى   34
 بالتقليلِىِ سعِ  سعى   35
 باإلمالة؛ وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ يرِ  يرى   36
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 طغى   37
ِىِ طغِ 

ِطغىِ 

بالتقليل بخلٍف عنو، والتقليل أولى، ألنو 
ي رأس آية، أـ أنها مختلف فيها ىل ى

 ليست برأس آية في العد البصري
 بالتقليلِاالدنيِ  الدنيا 38
 ألفاً  السوسي: بإبداؿ الهمزةو بالتقليل؛  ىِ وِ امـالِىِ مْأوِ ـال المْأوى   39
 بالتقليلِىِ اهلوِ  الهوى    40
 ألفاً  السوسي: بإبداؿ الهمزةبالتقليل؛ و  ىِ وِ امـالِىِ مْأوِ ـال المْأوى   41
 بالتقليلِاهامرسِ  رساىام 42
 باإلمالةِاىاذكرِ  ذكراىا 43
 بالتقليلِاهامنتهِ  منتهاىا 44
 بالتقليلِاهاخشِ ـي يخشاىا 45
اها ضحاىا 46  بالتقليلِضح 

 
 سورة عبس(  80) 

 

ِىِ ـوتولِ  وتولى   1

( عبس ألنها رأس آية، وسورة ) بالتقليل؛ 
تقلل  اإلحدى عشرة التيضمن السور 
ي، حيث أماؿ البصري فيها رؤوس اآل

 منها ذوات الراء، وقلل ما سوى ذلك
 بالتقليلِاأل عم ىِ  اأْلَعمى   2
 بالتقليل ِىِ يزكِ  يزكى   3
 العين بضم فػتنفُعػو فػتنفَعػو 4
 باإلمالة؛ وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ الذكرِ  الذكرى   4
 بالتقليلِىِ ـاستغنِ  استغنى   5
 التقليلبِدَّى ِ تصِ  تَصدَّى   6
 بالتقليلِىِ يزكِ  يزكى   7
 بالتقليلِىِ يسعِ  يسعى   8
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 9
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 بالتقليل ِىِ خشِ ـي يخشى   9
 بالتقليل ِىِ تلهِ  تلهى   10

 شػآ أنشره ؛شػا أنشػره  شػاَء أنشره 22

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
والتوسط في األلف، )والقصر مقدـ(، 

لث إذا وسَّط المنفصل وللدوري وجو ثا
 وىو إسقاط الهمزة مع التوسط فقط

 الهمزة بكسر إنّػا صببنا أنّػا صببنػا 25
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  شػاف شػأف شػأف 37

 
 سورة التكوير(  81) 

 
 الجيم بتخفيف ُسػِجرت ُسػجّْرت 6

النفػوُس  النػفوُس ُزوّْجػت 7
 زوجت

النػفوس 
 زُّّوجت

 زايفي ال دغاـ السينبإالسوسي: 
 ]كبير[

الموءودُة  الػموءودُة سئلت 8
 سئلت

الموءودة 
 ]كبير[ سينبإدغاـ التاء في ال: لسوسيا سُّئلت

 الشين بتشديد ُنشّْػرت ػرتُنشِ  10
 العين بتخفيف ُسِعػرت ُسعّْػرت 12

فػبل أقسُم  فبل أقسُم بالخّنس 15
 بالػخّنس

فػبل أقسْم 
 اف الميم مع إخفائهاالسوسي: بإسك بػالخّنس

 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال لقوؿ رَّسػوؿ لقوُؿ رسوؿ لقػوُؿ رسوؿ 19
 الهمزة فقط بإمالةِر ء اه رءاه 23
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ الغيب بّْظنين الغيِب بظنين الغيػِب بضنيػن 24
 بدؿ الضاد بالظاء بظنين بضنيػن 24
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 االنفطار سورة(  82) 
 

 الداؿ بتشديد فعػدَّلك فػعَدلك 7
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ بػك كَّبلرك ركبَك كبل كػبل  * بػكَ رك 8
 إدغاـ للسوسي لفتح الراء بعد ساكن ال األبػراَر لفي األبػراَر لفي 13
 إدغاـ للسوسي لفتح الراء بعد ساكن ال الفجاَر لفي الفجاَر لفي 14
 باإلمالةِومـاِأدر اك اؾأدر  ومػا 17
 باإلمالةِمـاِأدر اك مػا أدراؾ 18
 الميم بضم يػوـُ ال يػوـَ ال 19

 
 سورة المطففين(  83) 

 
 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ النَّػاس 2
 باإلمالةِارِـ الفـجِّ الفػّجػارِ  7
 ]كبير[دغاـ الراء في البلـ : بإلسوسياِارِلَّفيـ ِـالفجِِّلفيِارِـ الفـجِّ الفػّجػاِر لفي 7
 باإلمالةِومـاِأدر اك ومػا أدراؾ 8
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يػكّذب بّْػو يػكّذُب بػو يكّذُب بػو 12
 وال يخفى اإلدغاـ ،بدوف سكت بلِرَّان رَاف سبْل  14
 باإلمالةِاراألبـرِ  األبرارِ  18
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسياِلَّفيارِاألبرِ ِلفيِاراألبـرِ  األبراِر لػفي 18
 باإلمالة أدر اكومػا  ومػا أدراؾ 19
 إدغاـ للسوسي لفتح الراء بعد ساكن ال األبػراَر لفي األبػراَر لفي 22
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ تػعرؼ فّْػي تػعرُؼ فػي تػعرُؼ فػي 24
 وسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[الس يشرب بّْػها يشرُب بػها يشرُب بػها 28
 بكسر الميم وصبلً  أىلهِم انػقلبوا أىلػهُم انػقلبوا 31
 بألف بعد الفاء فػاكهين فَػكهين 31
 باإلمالةِراالكّفِـ  الكفَّػار 34
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 سورة االنشقاق(  84) 
 

 ربّػَك كدحاً  ؛إنّػَك كادح  6
إنّػَك كادح 
 ربّػَك كدحاً 

إنّػك كَّادح 
 وسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[الس ربّػك كَّدحاً 

 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها أقسػْم بالشفػق أقسػُم بالشفػق أقسُم بالشفق 16
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوف ال يػؤمنوف ال يػؤمنوف ال 20
 بكسر الميم وصبلً  عليػهِم القرءاف عليهػُم القرءاف 21
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها بػما أعلمْ  أعلُم بػما أعلػُم بػما 23

 ممنوٍف والسماء ممنوٍف * بسم اهلل 25
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلدغاـ

 
 سورة البروج(  85) 

 
 باإلمالةِرـ اــالنَّ ارِ ػالنَّ  5
 مزة واواً السوسي: بإبداؿ اله بالػمومنين بالػمؤمنين بالمؤمنػين 7
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػومنوا يػؤمنوا يػؤمنوا 8
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  الػمومنين الػمؤمنين الػمؤمنين 10

إدغاـ ولو  ،السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  والمومنات ثُّم والمؤمناِت ثمَّ  والػمؤمناِت ثُػمّ  10
 ]كبير[التاء في الثاء 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ إنَّػو ىُّػو إنَّػُو ىػو إنّػُو ىػو 13
 الواو بإسكاف وْىػو وُىػو 14
 ]كبير[الذاؿ في  داؿبإدغاـ ال: لسوسيا الودود ذُّو الودوُد ذو ذو * الودودُ  14

 محفوٍظ والسماء محفوٍظ * بسم اهلل 22
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

 لبصريدوف بسملة مع عدـ السكت فل
 اإلدغاـ
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 سورة الطارق(  86) 
 

 باإلمالة أدر اكومػا  ومػا أدراؾ 2
 بتخفيف الميم لػَما لػمَّا 4
 باإلمالة فرينـــــِـ لكِ ٱ ٱلكػػػػػ ػػػفرين 17

 رويداً سبح رويداً * بسم اهلل 17
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلخفاء

 
 سورة األعمى(  87) 

 

ِىعلِ األِ  اأْلَعلى 1

ألنها رأس آية، وسورة ) وقفاً: بالتقليل؛ 
اإلحدى عشرة ( ضمن السور األعلى 

تقلل فيها رؤوس اآلي، حيث أماؿ  التي
البصري منها ذوات الراء، وقلل ما سوى 

 ذلك
 بالتقليلِىِ فسوِ  فسوى   2
 بالتقليل ِىِ فهدِ  فهدى   3
 لتقليلباِمرع ىِ ـال المرعى   4
 بالتقليل ِىِ أحوِ  أحوى   5
 بالتقليلِىِ تنسِ  تنسى   6
 بالتقليلِىِ خفِ ـي يخفى   7
 باإلمالة؛ وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ لليسرِ  لليسرى   8
 باإلمالة؛ وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ الذكرِ  الذكرى   9
 بالتقليلِىِ خشِ ـي يخشى   10
 قليلالتِىِ شقِ األِ  اأْلَشقى   11
 باإلمالة؛ وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ الكربِ  الكبرى   12
 بالتقليلِىِ ـحيِ ـي يحيى   13



 فرش الجزء الثبلثين                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 312      

 

 

 بالتقليلِىِ تزكِ  تزكى   14
 بالتقليل ِىِ ِـ فص لَّ فَصلَّى   15
 بالتقليلِاالدنيِ  الدنيا 16
 بالتقليلِىِ وأبقِ  وأبقى   17
 التقليلِىِ ـولِ األُِ اأْلُولى   18
 بالتقليلِىِ سِ ومِو وموسى   19

السوسي: بإبداؿ و  بدؿ التاء؛ بالياء يػوثروف يػؤثروف تػؤثروف 16
 الهمزة واواً 

 
 سورة الغاشية(  88)  

 
 التاء بضم ى  تُػصل ى  تَػصل 4
 بياء مضمومة بدؿ التاء ُيسَمػعُ  تَػسمعُ  11
 بتنوين الضم الغيػةٌ  الغيةً  11

 
 سورة الفجر(  89)  

 
 : بإثبات ياء زائدةوصبلً  ےيسػر يسػرِ  4

اؼ قاؼ في الكالسوسي: بإدغاـ ال ذلك قَّسػم ذلَك قسػم ذلَك قسػم 5
 ]كبير[

 إدغاـ متماثلين ]كبير[السوسي:  كيف فَّعل كيَف فعلَ  كيَف فعػلَ  6
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال َفعل رَّبُّك فعَل ربُّك فعػَل ربُّك 6
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال فيقوؿ رَّبّي ػيفيقوُؿ ربّ  فيقوُؿ ربّػي 15

 ےربّػَي أكرمن ؛ربّػَي أكرمن  ربّػي أكرمػن 15
ولو في ) أكرمن  ياء ) ربي ( وصبًل، بفتح

( وجهاف: األوؿ بدوف ياء وىو المقدـ، 
 والثاني بالياء وصبلً 

 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال فيقوؿ رَّبّي فيقوُؿ ربّػي فيقوُؿ ربّػي 16
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 ےربّػَي أىانن ؛ربّػَي أىانن  ربّػي أىانن 16
ولو في ) أىانن  ياء ) ربي ( وصبًل، بفتح

( وجهاف: األوؿ بدوف ياء وىو المقدـ، 
 والثاني بالياء وصبلً 

 بدؿ التاءبالياء  يكرمػوف ال تكرمػوف ال 17

 ّضػوفيػحُ  وال اّضػوفتػحَ  وال 18
وحذؼ  ،الحاء وضم بدؿ التاء، بياء

 األلف

 ويػاكلوف ويػأكلوف وتػأكلوف 19
 السوسي: بإبداؿ الهمزةو  بدؿ التاء؛ بياء

 ألفاً 
 بدؿ التاءبياء  ويػحبوف وتػحبػوف 20
 الدوري: بالتقليل ى  ػأنَّػو ِأنَّــ ىِ ِو ى  ػأنَّػو  23
 باإلمالة ذكـر ىِ ال ى  الذكػر  23

 
 سورة البمد(  90) 

 
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها ال أقسْم بػهذا أقسُم بػهذاال  ال أقسُم بػهذا 1
 السين بكسر أيػحِسب أيػحَسب 5
 السين بكسر أيػحِسب أيػحَسب 7
 باإلمالة أدر اكومػا  ومػا أدراؾ 12
 التاءو الكاؼ  بفتح فػكَّ رقبػةً  فػكُّ رقبػةٍ  13

ـٌ إِ  14  لميم، وفتح اوحذؼ األلف، الهمزة بفتح طَعػمَ أَ  طعػا
 دوف تنوين

 إبداؿ فيها للسوسي ال، مستثنى مػؤصدة مػؤصدة 20

 مؤصدٌة والشمس مؤصدٌة * بسم اهلل 21
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلدغاـ
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 سورة الشمس(  91) 
 

ِاهاوضحِ  وضحاىا 1

 شمسبالتقليل؛ ألنها رأس آية، وسورة )ال
تقلل  اإلحدى عشرة التيور ( ضمن الس

فيها رؤوس اآلي، حيث أماؿ البصري 
 منها ذوات الراء، وقلل ما سوى ذلك

ِ تبلىا 2  بالتقليلِهاتل 
 باإلمالةِالنَّـه ارِو النَّػهارو  3
ِ جبلىا 3  بالتقليلِهاجل 
 بالتقليلِاهايغشِ  يغشاىا 4
 بالتقليلِاهابنِ  بناىا 5
 بالتقليلِاهاطحِ  طحاىا 6
 بالتقليلِاهاسوِ  واىاس 7
 بالتقليلِاهاوتقوِ  وتقواىا 8
 بالتقليلِاهازكِ  زكاىا 9
 بالتقليلِاهادسِ  دساىا 10
 بإدغاـ التاء في الثاء كّذبػت ثَّػمود كّذبػْت ثػمود 11
 بالتقليلِاهابطغوِ  بطغواىا 11
 بالتقليلِاهاأشقِ  أشقاىا 12
 لسوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ا فقػاؿ لَّػهم فقػاَؿ لػهم فقػاَؿ لػهم 13
 بالتقليلِاهاوسقيِ  وسقياىا 13
 بالتقليلِاهافسوِ  فسواىا 14
 بالتقليلِاهاعقبِ  عقباىا 15
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 سورة الميل(  92) 
 

ِىِ يغشِ  يغشى   1

(  ليلال بالتقليل؛ ألنها رأس آية، وسورة )
تقلل  اإلحدى عشرة التيضمن السور 

صري فيها رؤوس اآلي، حيث أماؿ الب
 منها ذوات الراء، وقلل ما سوى ذلك

 باإلمالةِالنَّـه ارِو النَّػهارو  2
 بالتقليل ِىِ جلِ ـت تجلى   2
 بالتقليلِىِ نثِ واألُِ واأْلُنثى   3
 بالتقليل ِىِ ـلشتِ  لشتى   4
 بالتقليلِىِ واتقِ  واتقى   5
 بالتقليلِىِ ـباحلسنِ  بالحسنى   6
 ى ترقيق الراء لئلمالةباإلمالة؛ وال يخفِىِ لليسرِ  لليسرى   7
 بالتقليل ِىِ ـواستغنِ  واستغنى   8

وكذَب  وكػّذَب بالحسنى 9
 ىِ ـباحلسنِ 

 وكذب
 ىِ ـاحلسنِ بِ 

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 بالتقليلِىِ ـباحلسنِ  بالحسنى   9
 باإلمالة؛ وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ للعسرِ  للعسرى   10
 بالتقليلِىِ تردِ  تردى   11
 بالتقليل ِىِ للهدِ  للهدى   12
 بالتقليلِىِ ـولِ واألُِ واأْلُولى   13
 بالتقليل ِىِ تلظِ  تلظى   14
 وقفاً: بالتقليلِىشقِ األِ  اأْلَشقى 15
 بالتقليلِىِ ـوتولِ  وتولى   16
 وقفاً: بالتقليلِىتقِ األِ  اأْلَتقى 17
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  يػوتي يػؤتي يػؤتي 18
 بالتقليلِىِ يتزكِ  يتزكى   18
 بالتقليلِىِ جزِ ـت تجزى   19
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 بالتقليلِىِ علِ األِ  اأْلَعلى   20
 بالتقليلِىِ يرضِ  يرضى   21

 
 سورة الضحى(  93) 

 

ِىِ والضحِ  والضحى   1

 الضحىبالتقليل؛ ألنها رأس آية، وسورة )
تقلل  اإلحدى عشرة التي( ضمن السور 

فيها رؤوس اآلي، حيث أماؿ البصري 
 ات الراء، وقلل ما سوى ذلكمنها ذو 

 بالتقليلِىِ سجِ  سجى   2
 بالتقليلِىِ قلِ  قلى   3
 بالتقليلِىِ ـولِ األُِ اأْلُولى   4
 بالتقليلِىِ فرتضِ  فترضى   5
 بالتقليل ِىِ فآوِ  فآوى   6
 بالتقليلِىِ فهدِ  فهدى   7
 بالتقليل ِىِ ـفأغنِ  فأغنى   8

 
 ( سورة الشرح 94)  

 

 ارغب والتينف فارغب * بّْسم اهلل 8

لحفص حاؿ وصل السورتين إدغاـ الباء 
في حاؿ وصل السورتين في في الباء، أما 

وجو الوصل دوف بسملة مع عدـ 
اإلظهار، والقلقلة  السكت فللبصري

 واضحة
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 ( سورة التين 95)  
 ال خالف فييا

 
 سورة العمق(  96) 

 
 إبداؿ فيها للسوسي ال، مستثنى اقػرأ اقػرأ 1
 إبداؿ فيها للسوسي ال، مستثنى اقػرأ اقػرأ 3
 السوسي: بإسكاف الميم مع إخفائها علَّْم بالقلم علََّم بالقلم علََّم بػالقلم 4

ِىِ ليطغِ  ليطغى   6

(  العلق بالتقليل؛ ألنها رأس آية، وسورة )
تقلل  اإلحدى عشرة التيضمن السور 

فيها رؤوس اآلي، حيث أماؿ البصري 
 ل ما سوى ذلكمنها ذوات الراء، وقل

 الػهمزة فقطبإمالة ِاهرءِ  رءاه 7
 بالتقليلِىِ ـاستغنِ  استغنى   7
 بالتقليلِىِ الرجعِ  الرجعى   8
 بالتقليلِىِ ـينهِ  ينهى   9
 بالتقليلِىِ ِـ ص لَّ َصلَّى   10
 بالتقليلِىِ هدِ ـال الهدى   11
 بالتقليلِىِ بالتقوِ  بالتقوى   12
 بالتقليلِىِ ـوتولِ  وتولى   13
 باإلمالة؛ وال يخفى ترقيق الراء لئلمالةِىِ يرِ  يرى   14

 واقترب إنا واقترب * بّْسم اهلل 19

لحفص حاؿ وصل السورتين إدغاـ الباء 
في حاؿ وصل السورتين في في الباء، أما 

وجو الوصل دوف بسملة مع عدـ 
اإلظهار، والقلقلة  السكت فللبصري

 واضحة
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 سورة القدر(  97) 
 

 الراء بإمالة أدر اكمػا و  ومػا أدراؾ 2
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا القدر لَّيػلة القدِر ليلة ليلة * القػدرِ  2

 الفجػر لَّػم الفجِر لػم لم يكن *الفػجِر  5
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

 ،دوف بسملة مع عدـ السكت
 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسياف

 
 ة البينةسور (  98) 

 
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  تػاتيهم تأتيػهم تػأتيهم 1
 السوسي: بإبداؿ الهمزة واواً  ويػوتوا ويؤتػوا ويػؤتوا 5
 باإلمالةِراـ ِـنِ  ارِ ػنَ  6
 ]كبير[ جيم: بإدغاـ التاء في اللسوسيا البريّة جَّزاؤىم البريِّة جزاؤىم جزاؤىم* البػريِّة  8

 إذا و~ربو * بسم اهلل وربو 8
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 الصلة الكبرى
 

 سورة الزلزلة(  99)  
 ال خالف فييا

 
 سورة العاديات(  100) 

 

والعػادياِت  والعادياِت ضبػحا 1
 ضبحا

والعاديػات 
 ضَّبحا

 ]كبير[ الضادفي  تاءبإدغاـ ال: لسوسيا

فالمغػيراِت  حافالمغيػراِت صب 3
 صبحا

فالمغػيرات 
 صُّبحا

 صاد ]كبير[بإدغاـ التاء في ال: لسوسيا
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 ]كبير[: بإدغاـ الراء في البلـ لسوسيا الخير لَّشديد الخيِر لشديد الػخيِر لشديد 8

 لخبيٌر القارعة لخبيٌر * بسم اهلل 11
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
  دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين

 
 سورة القارعة(  101) 

 
 باإلمالة أدر اكومػا  ومػا أدراؾ 3
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 7
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ فأّمو ىَّاوية فأّمُو ىاوية فػأّمُو ىاوية 9
 باإلمالة أدر اكومػا  ومػا أدراؾ 10

 ٌة ألهاكمحامي حاميٌة * بسم اهلل 11
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين

 
 

 ( سورة التكاثر 102) 
 ال خالف فييا

 
 ( سورة العصر 103)  

 ال خالف فييا
 

 سورة اليمزة(  104) 
 

 بكسر السين يػحِسب يػحَسب 3
 مالةباإل أدر اكومػا  ومػا أدراؾ 5
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 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ تطّلع عَّػلى   تػطَّلع على   تػطّلُع على   7
 إبداؿ فيها للسوسي ال، مستثنى مػؤصدة مػؤصدة 8

 ممدٍة ألم ممدٍة * بسم اهلل 9
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلظهار

 
 سورة الفيل(  105) 

 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ كيف فَّعل كيَف فعلَ  فعػلَ كيَف  1
 ]كبير[ راءفي ال بلـالسوسي: بإدغاـ ال َفعل رَّبُّك فعَل ربُّك فعػَل ربُّك 1
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  مػاكوؿ مػأكوؿ مػأكوؿ 5

 مأكوٍؿ اليبلؼ مأكوٍؿ * بسم اهلل 5
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 

 بسملة مع عدـ السكت فللبصريدوف 
 اإلدغاـ

 
 سورة قريش(  106) 

 

والصيِف  فليعبدوا * والصيػفِ  2
 فليعبدوا

والصيػف 
 فَّليعبدوا

 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[

 خوٍؼ أرءيت خوٍؼ * بسم اهلل 4
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلظهار

 
 سورة الماعون ( 107)  

 
 السوسي: إدغاـ متماثلين ]كبير[ يكّذب بّْالدين يكّذُب بالدين يكػّذُب بالدين 1
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 ( سورة الكوثر 108) 
 ال خالف فييا

 
 

 سورة الكافرون(  109) 
 

 الياء بإسكاف ولػي ديػن ولػَي ديػن 6
 
 

 ( سورة النصر 110) 
 

 تواباً تبت تواباً * بسم اهلل 3
تين في وجو الوصل في حاؿ وصل السور 

 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري
 اإلخفاء

 
 

 سورة المسد(  111) 
 

 التاء بضم حمَّػالةُ  حّمػالةَ  4

 مسٍد قل مسٍد * بسم اهلل 5
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلخفاء
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 سورة اإلخالص(  112) 
 

 بهمز الواو ُكػُفؤاً  ُكػُفواً  4

 أحٌد قل أحٌد * بسم اهلل 4
في حاؿ وصل السورتين في وجو الوصل 
 دوف بسملة مع عدـ السكت فللبصري

 اإلخفاء
 
 

 ( سورة الفمق 113) 
 ال خالف فييا

 
 

 سورة الناس(  114)  
 

1 + 2 
+ 3 + 

5 + 6 

) جميع ما في  النَّػاس
 السورة (

 الدوري: باإلمالة النَّػاس سـ االنَّـ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                 323      

 

 

 
 

                                        
 

                                        

 لثالقسم الثا                                             

 

               

                                       

 فقط ةيالفرشالكلمات                                   
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

 األلف بعد الميم بحذؼ مػَِلك مػاِلك 3

 
 سورة البقرة(  2) 

 

 ألف ةاديوز  ،وفتح الخاء ،الياء بضم وما يُػخاِدعػوف وما َيْخػَدعػوف 9
 عدىاب

بػوف َيْكػِذبػوف 10  الذاؿ وتشديد ،وفتح الكاؼ ،الياء بضم يػَُكػذّْ
 بإسكاف الهاء وْىػو وىػُو 29
 الياء بفتح إنػَي أعلم إنػي أعلم 30
 الياء بفتح إنػَي أعلم إنػي أعلم 33
 بدؿ الياء بالتاء وال تُػقبػل وال يُػقبل 48
 الواوبعد  التي حذؼ األلفب َوعػدنا واعػدنا 51

 )معاً(بارئِػكم  54
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 بإسكاف الهاء وْىػو )معاً(وُىػو  18
 بفتح التاء الثانية فتنػَتهم فتنػُتهم 23
 بالضم ونكوفُ  ؛ وال نكذبُ  ونكوفَ ؛ وال نكذَب  27
 بدؿ التاء بالياء أفبل يعقلوف أفبل تعقلوف 32
 الهمزة بكسر فػإنو ؛إنػو  فأنو ؛أنو  54

 ػِض الػحقيقْ  صُّ الحقيقػُ  57
ع موضاد مكسورة  ،بإسكاف القاؼ

 ؛ وال تخفى القلقلةبدؿ الصاد تخفيفها
 بإسكاف الهاء وْىػػو وُىػػو 57
 اءبإسكاف اله وْىػػو وُىػػو 60
 بإسكاف الهاء وْىػػو وُىػػو 61
 السين بإسكاف رْسػلُػنا رُسػلُػنا 61
 بإسكاف الهاء وْىػػو وُىػػو 62



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء السابع                                               الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 333      

 

 

وبعدىا تاء  ،بياء ساكنة بعد الجيم أْنَجْيػػَتنا أنػجانا 63
 ، مع حذؼ األلفمفتوحة

 الجيم بإسكاف النوف، وتخفيف يػُْنػجيكم يُػَنجّْػيكم 64
 إسكاف الهاءب وْىػػو وُىػػو 66
 بإسكاف الهاء وْىػػو وُىػػو 72
 بإسكاف الهاء وْىػػو )معاً(وُىػػو  73
 الياء بفتحِإنّـيِ  إنّػي 74
 الياء بإسكاف وجػهي وجػهيَ  79
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےوقد ىداف وقد ىػدافِ  80
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي يُػْنػِزؿ يُػنَػزّْؿ 81
 التنوين بحذؼ اتِ درجػ درجػاتٍ  83
 مفتوحة؛ وال يخفى المتصلىمزة بزيادة  وزكريػاءَ  وزكريػا 85

 ؛تبدونها  ؛تجعلونو  91
 وتخفوف

 بدؿ التاء بالياء ويخفوف ؛يبدونها  ؛يجعلونو 

 النوف بضم بينُػكم بينَػكم 94
 ياءال بتخفيف الػمْيت (الميّْت )معاً  95

 ضمو  ،ر العينوكس ،بألف بعد الجيم وجاعلُ  وجعلَ  96
 البلـ

 بالكسر للبلـ األخيرة الليلِ  الليلَ  96
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 97
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 98
 ، وال يخفى ترقيق الراء وقفاً القاؼ بكسر فمػستِقػرّّ  فمسػتَقرّّ  98
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 99
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 101
 بإسكاف الهاء ووْىػ وُىػو 102
 بإسكاف الهاء وْىػو )معاً(وُىػو  103
 بػألف بعد الداؿ دارسػتَ  َدرسػت 105
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يشعرُكػم  يػشعرُكم 109
 يشعرْكم

 يشػعرْكم
بإسكاف الراء للبصري بخلف عن 

الدوري، والوجو الثاني للدوري اختبلس 
 الضمة

 الهمزة بكسر إنَّػها أنَػها 109
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 بإسكاف الهاء ووْىػ وُىػو 114
َزؿ ُمنَػزَّؿ 114  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ُمػنػْ
 (بالجمع) بزيادة ألف بعد الميم كلمات كلمػت 115
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 115
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 117
 وكسر الصاد ،الفاء بضم ُفصّْل َفصَّل 119
 ضم الحاء وكسر الراءب ُحػرّْـ َحػرَّـ 119
 بفتح الياء لَيضػلوف لُيضػلوف 119

قرأ بالجمع، أي بزيادة ألف بعد البلـ،  ےتِوِ رّْساال ےتِوِ ِرساال ووُ ِرسالتَ  124
 التاء والهاء مع صلتها بالياء وبكسر

 بإسكاف الهاء وْىػو وَّليهم وْىو وليهم وُىػَو وليهم 127
 بدؿ الياء بالنوف نػحشرىم يػحشرىم 128
 بإسكاف الهاء وفْهػ فُهػو 136
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 141
 ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف خػْطوات ُخطُػوات 142
 العين بفتح المَعػز المػْعز 143
 الذاؿ بتشديد تػذَّكَّروف تػذَكَّروف 152
 الياء بفتح ى  ربػَي إل ى  ربػي إل 161
 ع تشديدىاموكسر الياء  ؛القاؼ بفتح قَػيّْماً  ِقيَػماً  161
 الياء بإسكاف وْىػو وُىػو 164
 الياء بإسكاف وْىػو وُىػو 165
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 سورة األعراف(  7) 
 

 الذاؿ بتشديد تػذَّكَّػروف تػَذ كَّروف 3
 السين بكسر ويػحِسبوف ويػحَسبوف 30
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي يُنػِْزؿ يُػنَػزّْؿ 33
 السين بإسكاف رْسػلنا رُسػُلنا 37
 التاء ، وتخفيفالفاء بإسكاف ال تُػْفتح ال تُػَفتَّح 40
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 57
 مع ضم الشين بدؿ الباء؛ بنوف نُػُشراً  بُػشراً  57
 بتخفيف الياء مػْيت ميّْػت 57
 الذاؿ بتشديد تذَّكَّػروف تػذَكَّروف 57
 الياء بفتح إنػَي أخاؼ إنػي أخاؼ 59
 البلـ ، وتخفيفالباء بإسكاف ػِلغكمأبْ  أبلّْغػكم 62
 البلـ ، وتخفيفالباء بإسكاف أبْػِلغكم أبلّْغػكم 68

ـأَا إنػكم 81  نكمىـ 
الهمزة ل يسهتو  ،ىمزة استفهاـ بزيادة

 ألف بينهما الثانية مع إدخاؿ
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 87
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 السين بإسكاف رْسػلهم رُسػُلهم 101
 الياء بإسكاف معػي معػيَ  105

بعد الجيم وضم الهاء من  بػهمزة ساكنة أرجػئوُ  أرجػوْ  111
 فيها للسوسي وال إبداؿ، غير صلة

 فَّ لنػاا ْاأَ  إفَّ لنػا 113
الهمزة ل يسهتو  ،ىمزة استفهاـ بزيادة

 ألف بينهما الثانية مع إدخاؿ
 وتشديد القاؼ ؛بفتح البلـ تػَلقَّػف تػْلَقف 117

الهمزة ل يسهتو  ،ىمزة استفهاـ بزيادة امنتما ْءَ  مءامنت 123
 ألف إدخاؿعدـ الثانية مع 

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 140
 األولى األلف بحذؼ وَوعدنػا وواعدنا 142

الدوري: باختبلس حركة الراء، السوسي:  أْرنػي أرِنػي أرِنػي 143
 بإسكاف الراء؛ وتفخيم الراء جلي

 الياء بفتح َي اصطفػيتكإنػ إنػي اصطفيتك 144
 بفتح الياء بعديَ  بعدي 150

 مىُ رُ مُ يػأْ  157
؛   مىُ رْ مُ يػأْ 

 مىُ ػرْ يامُ  يْأُمُرىم
بإسكاف الراء للبصري بخلف عن 

الدوري، والوجو الثاني للدوري اختبلس 
 الضمة

بعدىا ألف، مع فتح الياء، بطاء مفتوحة  خطايػاكم خطيػئاتكم 161
 وحذؼ الهمزة والتاء

 بتنوين الضم مػعذرةٌ  مػعذرةً  164
 بدؿ التاءياء الب يػعقلوف تػعقلوف 169
 (بالػجمع) بزيادة ألف بعد الياء ذريػاتِػهم ذريَّػِتهػم 172
 بدؿ التاء باليػاء أف يػقولوا أف تػقولوا 172
 بدؿ التاء  باليػاء أو يػقولوا أو تػقولوا 173
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 178
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےكيػدوف دوفِ كيػ 195
 بإسكاف الهاء ْىػوو  ُىػوو  196
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 سورة األنفال(  8) 

 

وفتح الشين  ،الغين إسكافو  ،الياء بفتح مُ ػاكُ شَ غْ يػَ  يُغشّْػيكم 11
 مع تخفيفها

 السين بضم النعاسُ  النعاسَ  11
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ويُػْنػِزؿ ويُػنَػزّْؿ 11
 بفتح الواو وتشديد الهاء وتنوين النوف مَوىّْنٌ  مْوِىنُ  18
 بفتح الداؿ كيدَ  كيدِ  18
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 19
 (إف)و  الهمزة بكسر وإفَّ اهلل وأفَّ اهلل 19

 

 

 

 

 

 

ت ياء ساكنة بعد اثبإو  ،حذؼ األلفب طَػْيف طػائف 201
 الطاء بدؿ الػهمزة
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 العين كسرب بالِعػدوة )معاً(بالُعػدوة  42
ِأرِ  ي أخاؼإن ؛ ى  إنػي أر  48 ِإنـي  ِأخافِ؛ى   الياء فيهما بفتحِإنـي 
 وكسر السينبدؿ الياء، بالتاء  وال تػحِسبنَّ  وال يحَسبنَّ  59
 الضاد بضم ُضػعفاً  َضػعفاً  66
 بدؿ الياءتاء الب فإف تكن فإف يكن 66
 بدؿ الياءتاء الب تػكوف لو يكػوف لو 67

 ؛ألفبعدىا بضم الهمزة وفتح السين و ِىِ اأُلسـارِ  ى  األسػر  70
 باإلمالةو 

 
 سورة التوبة(  9) 

 
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 3
 (باإلفراد) بحذؼ األلف، وإسكاف السين مْسجػد اهلل مسػاجد اهلل 17
 التنوين بحذؼ عػزيْػُر ابنُ  يْػٌر ابنُ ُعػزَ  30
 ةوحذؼ الهمز  ،بضم الهاء يضػاىوف يضػاىػئوف 30
 وكسر الضاد ،بفتح الياء يَػِضلُّ  يُػَضلُّ  37
َزؿ تُػنَػزَّؿ 64  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي تُػنػْ
 وفتح الفاء ؛بياء مضمومة يُعػفَ  عػفُ نَ  66
 فتح الذاؿو  بدؿ النوف،بتاء  تُعذَّب بنُعػذّْ  66
 بتنوين الضم طائفةٌ  طائفةً  66
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسػُلهم 70
 الياء بإسكاف معي عدّواً  عػَي عدّواً م 83
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 السين بضم السُّػوء السَّػْوء 98

 مع كسر التاءبزيادة واو بعد البلـ؛  صلواتِػك صػبلتََػك 103
 )بالجمع(

 مْرَجُئوف مْرَجْوف 106
ىمزة مضمومة قبل الواو فتصبح بزيادة 

 الواو مدية
 التاء بضم تُػقّطع تَػقطَّػع 110
 (تزيغبدؿ الياء األولى في ) بالتاء كاد تَّػزيغ كاَد تػزيغ غكاَد يػزي 117
 بحذؼ الواو رؤؼ رؤوؼ 117
 بحذؼ الواو رؤؼ رؤؼ رؤوؼ 128
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 129

 
 سورة يونس(  10) 

 

 إسكافو  ،وكسر السين ،األلف بحذؼ َلِسْحػرٌ  َلساحرٌ  2
 الحاء

 اؿالذ بتشديد تذَّكَّػروف َتذَكَّروف 3
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسلُػهم 13
 السين بإسكاف رْسػَلنا ُرُسػَلنا 21
 العين بضم متػاعُ  متػاعَ  23
 ياءبتخفيف ال المْيػت )معاً(الميّْت  31
 وتشديد الداؿ ؛باختبلس فتحة الهاء ال يَػَهّدي ال يَػِهدّْي 35
 بدؿ الياء بالنوف نػحشرىم يػحشرىم 45
 الياء بفتح وربػيَ  وربػي 53

 ءآلسػحر ےبػو بِو السػحر 81
ل ىمزة الوصل بزيادة ىمزة استفهاـ قب

 وأالتسهيل أي ب)ءالذَّكرين( مثل  فُتقرأ
 ، وال يخفى مد الصلة الكبرىاإلبداؿ

 الياء بفتح ليَػضلوا ليُػضلوا 88
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 السين بإسكاف ُرْسػلنا ُرُسػلنا 103
 الجيم وتشديدة النوف الثاني بفتح نُػَنجّْ  نُػْنجِ  103
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 107
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 109

 
 سورة ىود(  11) 

 

 الياء بفتح فإنػَي أخاؼ فإنػي أخاؼ 3
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 4
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 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 7
 الياء بفتح عنػَي إنو عنػي إنػو 10
 الذاؿ بتشديد ّكػروفتذَّ  تذَّكػروف 24
 الهمزة بفتح أنػي لكم إنػي لكم 25
 الياء بفتح إنػَي أخاؼ إنػي أخاؼ 26
 الياء همزب ئَ بػاد بػاديَ  27
 الميم بفتح العين، وتخفيف فَعػِميت فُعػمّْيت 28
 الياء بفتح ولكنػيَ  ولكنػي 29
 الذاؿ بتشديد تذَّّكػروف تذَّّكػروف تذَّكػروف 30
 الياء بفتح إنػَي إذاً  ذاً إنػي إ 31
 الياء بفتح نصحػَي إف نصحػي إف 34
 تنوينبالكسر دوف  من كػلّْ  من كل   40
 كحفص  لو اإلمالةالميم، و  بضمِهاــــ ىُمـجرِ ِهاـــ ىم ـجرِ  41
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 42
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےفبل تسػألن فبل تسػألن 46
 الياء بفتح َي أعظكإنػ إنػي أعظك 46
 الياء بفتح إنػَي أعوذ إنػي أعوذ 47

؛ واإلخفاء جلي؛ فتحالوصبًل: بتنوين  َكَفُروا  ثَُموداً  َكَفُروا  ثَُموَداْ  68
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

 السين بإسكاف رْسػلنا رُسػلنا 69
 الباء بضم يعقػوبُ  يعقػوبَ  71
 السين بإسكاف رْسػلنا رُسػلنا 77
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےتػخزوف تػخزوفِ  78
 الياء بفتح ضػيفيَ  ضػيفي 78
 التاء بضم امرأتُػك امرأتَػك 81
ِأر اكمِ وإنػي أخاؼ ؛إنػي أراكم  84 ِأخافِ؛إنـي   الياء فيهما بفتحِوإنـي 
 (بالػجمع) بزيادة واو بعد البلـ أصػلواُتك أصػبلُتك 87
 بفتح الياء توفيقػَي إال توفيػقي إال 88
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 بفتح الياء شقاقػَي أف شقاقػي أف 89
 بفتح الياء أرىطػَي أعز أرىطػي أعز 92
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 102
 وأبدؿ السوسي ؛وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےيػات ےيػأت يػأت 105
 السين بفتح َسػِعدوا ُسػعدوا 108
 ميمال بتخفيف لػمػا لّما 111
 الجيم بفتح الياء وكسر عيَػرجِ  يػُرجع 123
 بدؿ التاءياء الب يػعملوف تػعملوف 123

 
 سورة يوسف(  12) 

 

 الثانية الياء بكسر بػنيّْ ػػػػ ػيػ بنيَّ ػػػ ػػيػ 5
 بدؿ الياء بالنوف نػرتْع ونػلعبْ  يػرتْع ويػلعبْ  12

 ى  بشرَ ػػػ  ػػػي 19
ـ ؛ بشَرايَ يػػػػ ػػ  ايِ بشرِ يـــــ 

ـ  ايِ بشرِ يـــــ 

 ادة ياء إضافة مفتوحة وصبًل،بزي
 أوالفتح  الكلمة ولو في ،ساكنة وقفاً 

 التقليل أواإلمالة 
 الياء بفتح ربػيَ  ربػي 23
 الثانية البلـ بكسر الػمخِلصين الػمخَلصين 24
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 26
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 27
 بألف بعد الشينوصبًل:  حػاشا هلل حػاش هلل 31
ِأرِ  )معاً(إنػي أرانػي  36  الياء بفتحِانـيِ إنـي 
 الياء بفتح ربػيَ  ربػي 37
 الياء بفتح ءابػائيَ  ءابائػي 38
 الياء بفتحِإنـيِ  إنػي 43
 الياء بفتح لعػّليَ  لعػّلي 46
 وأبدؿ السوسي الهمزة؛ بإسكاف دابػاً  دْأبػاً  دأَبػاً  47
 د الشينبألف بعوصبًل:  حػاشا هلل حػاش هلل 51
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 الياء بفتح ربػيَ  ؛نػفسَي  ربػي ؛نفسػي  53

وبتاء  ؛بعد الياء التي بحذؼ األلف وقاؿ لّْفتيػتو وقاَؿ لفتيػتو وقاَؿ لفتيانػو 62
 مكسورة بعدىا

 بحذؼ األلف وكسر الحاء وإسكاف الفاء ظػاً ِحػفْ  حػافظاً  64
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 64
 : بإثبات ياءوصبلً  ےوتوفتػ ےتػؤتوف تػؤتػوف 66
 الياء بفتح إنػَي أنا إنػي أنا 69
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 75
 التنوين بحذؼ درجػاِت َمػن درجػاٍت مػن 76
 الياء فيهما بفتح لػَي أبػيَ  لػي أبػي 80
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 80
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 84
 ءاليا بفتح وحزنػيَ  وحزنػي 86
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 92
 الياء بفتح إنػَي أعلم إنػي أعلم 96
 الياء بفتح ربػَي إنػو ربػي إنو 98
 الياء بفتح بػَي إذ بػي إذ 100

 وكػأيّ  وكػأيّػن 105
الوقف اضطراراً أو اختباراً على  يجوز

 راجع األصوؿ( للتفصيلالياء، )

 ى  ػيػوحَ  ينػوحِ  109
، وألف وفتح الحاء، بدؿ النوفبالياء 

 بعدىا بدؿ الياء
 بدؿ التاء بالياء أفبل يػعقلوف أفبل تػعقلوف 109
بػوا ُكػِذبػوا 110  الذاؿ بتشديد ُكػذّْ

 يْ ػجِ فػنُػنْ  فنُػجّْػيَ  110
بنونين األولى مضمومة والثانية ساكنة، مع 

 تخفيف الجيم وإسكاف الياء
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 سورة الرعد(  13) 
 

 اف الهاءبإسك وْىػو وُىػو 3
 بدؿ الياء بالتاء ى  ُتسقػ ى  ُيسقػ 4
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 13
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 16
 بدؿ الياء بالتاء تػوقدوف يػوقدوف 17
 الصاد بفتح وَصػدوا وُصػّدوا 33
 الكاؼ بإسكاف ُأْكػلها أُ ُكػُلها 35
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 41
 بفتح الكاؼ وألف بعدىا وكسر الفاء الكافر لّْمػن الكافُر لػمن نالكفَّػاُر لػم 42

 

 سورة إبراىيم(  14) 
 

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 4
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسلػهم 9
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسلهػم 10
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسلػهم 11
 الباء بإسكاف سْبػلنا سبُػلنا 12
 السين بإسكاف لرْسػلهم ملػهسِ رُ لِ  13
 الياء بإسكاف لػي عليكم لػَي عليكم 22
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےوفمتكأشر  أشركتمػوفِ  22
 الكاؼ بإسكاف أْكػلها أُكػَلها 25
 الياء بفتح ليَػضلوا ليُػضّلوا 30
 دوف تنوينبفتح العين والبلـ  خبلؿَ  ؛بيػَع  خبلؿٌ ؛ بيػٌع  31
 الياء بفتح ػَي أسكنتإن إنػي أسكنت 37
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےءدعػا دعػاءِ  40
 السين بكسر وال تػحِسبنَّ  وال تحَسػبنّ  42
 السين بكسر فبل تحِسبػنّ  فبل تحَسػبنّ  47
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 سورة الحجر(  15) 
 

 الباء بتشديد ربَّػما ربَػما 2
 فتحمع الاي الز  وتشديدبفتح التاء والنوف  ؿُ ػزَّ ما تَػنَ  ما نُػنَػّزؿُ  8
 بالضم المبلئكةُ  المبلئػكةَ  8
 الثانية البلـ بكسر الػمخِلصين الػمخَلصين 40
 الياء فيهػما بفتح عبادَي أنػيَ  عبادي أنػي 49
 النوف بكسر يقنِػط يقنَػط 56
 الياء فيهػا بفتح إنػَي أنػا إنػي أنا 89

 
 سورة النحل(  16) 

 
 ف، وتخفيف الزايبإسكاف النو  يُػْنِزؿ يُػنَػّزؿ 2
 بحذؼ الواو لرؤؼ لرؤوؼ 7
 بالفتح والنجوـَ  والنجوـُ  12
 بتنوين الكسر مسخراتٍ  مسّخػراتٌ  12
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 14
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكػروف تػذَكَّروف 17
 بدؿ الياء بالتاء تػدعوف يػدعوف 20

 ف بعدىاوأل ،وفتح الداؿ، الياء بضم ى  دَ يُػهْ  يَػهدي 37
 بدؿ الياء

، وألف وفتح الحاء بدؿ النوف، بالياء ى  يػوح نػوحػي 43
 بعدىا بدؿ الياء

 بحذؼ الواو لرؤؼ لرؤوؼ 47
 بدؿ الياء األولىتاء الب تتػفيَّػأ يتػفيَّػأ 48
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 58
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 60
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  بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 63
 بإسكاف الهاء فْهػو ػوفهُ  75
 بإسكاف الهاء وىػْو )معاً(وُىػو  76
 العين بفتح ظَعنػكم ظْعنػكم 80
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكػروف تػذَّكروف 90
 بدؿ النوف بالياء وليػجزيػن ولنػجزيػنّ  96
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 97
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي يُػْنػِزؿ يػنػزّْؿ 101
 بإسكاف الهاء وْىػو ػووىُ  125
 بإسكاف الهاء لػْهو لػُهو 126
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 سورة اإلسراء(  17) 
 

 بدؿ التاء األولى بالياء يتخذوا تتخذوا 2
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 19
 بالكسر دوف تنوين أؼّْ  أؼ   23
 القاؼ بضم بالػُقسطاس بالػِقسطاس 35

دىا تاء تأنيث منصوبة وبع ،الهمزة بفتح ةً ػَسيّْػئَ  َسيّْػئُػو 38
 بدؿ الهاء منونة

 بدؿ الياء بالتاء كما تقولوف كما يقولوف 42
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےأخػرتن أخػرتنِ  62
 فاءالفي  باءبإدغاـ ال اذىب فَّػمن اذىْب فػمن 63
 ، وال تخفى القلقلةالجيم بإسكاف ورَْجػلك ورِجػلك 64
 بدؿ الياء بالنوف رسلَ نػ ؛نػخسَف  يرسػلَ  ؛يخسػَف  68

69 
 ؛فيرسَل  ؛يعيدَكم 

 بدؿ الياء بالنوف فنغرَقكم ؛فنرسَل  ؛نعيدَكم  فيغرقَػكم

 بدؿ الياءبالنوف  فنغرقكُّػم فنغرقَػكم فيغرقَػكم 69
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 72

 َخْلػفك ِخبلفػك 76
 وحذؼ ،وإسكاف البلـ ،بفتح الخاء

 لفاأل
 السين بإسكاف ػلناُرسْ  ُرُسػِلنا 77
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ونُػْنػِزؿ ونُػنَػزّْؿ 82

 تُػَفجّْػر لَّنا تُػَفجَّْر لنا تَػْفُجػَر لنا 90
وكسر الجيم  ،وفتح الفاء ،بضم التاء
 : بإدغاـ الراء في البلـلسوسياو مشددة، 

 السين بإسكاف ِكْسػفاً  ِكَسػفاً  92
 كاف النوف، وتخفيف الزايبإس تُػْنػِزؿ تُػنَػزّْؿ 93
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 97
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےالمهتػد المهتػد 97
 الياء بفتح ربػيَ  ربػي 100
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 سورة الكيف(  18) 
 

 بترؾ السكت؛ وإخفاء التنوين جلي عوجاً قيماً  قيػما س عوجا 1
 بتشديد الزاي تػزَّاور تػَزاور 17
 سكاف الهاءبإ فْهػو فُهػو 17
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےالمهتػد المهػتد 17
 السين بكسر وتػحِسبهم وتػحَسبهم 18
 ؛ وتفخيم الراء جليبإسكاف الراء بػوْرقػكم بػورِقكم 19
 الياء بفتح ربػَي أعلم ربػي أعلػم 22
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےيهديػن يهػدين 24
 كاؼال بإسكاف أْكػَلها أُكػَلها 33
 الميم إسكافو  ،ضم الثاءب ثُػْمر ثَػَمر 34
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 34
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 35
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 37
 الياء بفتح بربػَي أحداً  بربػي أحداً  38
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےتػرف تػرفِ  39
 الياء بفتح ربػَي أف ربػي أف 40
 وصبلً  زائدة ياءبإثبات  ےيػوتين ےيػؤتين يػؤتين 40
 الميم إسكافو  ،ضم الثاءب بثُػْمره بَثَمػره 42
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 42
 الياء بفتح بربػَي أحداً  بربػي أحداً  42
 القاؼ بضم الػحقُّ  الػحقّْ  44
 القاؼ بضم عػُقباً  عػْقباً  44
 مع تشديدىاتح الياء فو  بدؿ النوف،بتاء  ُتَسيَّػرُ  ُنسيػّْرُ  47
 بالضم الػجباؿُ  الػجباؿَ  47
 القاؼ وفتح الباء بكسر ِقػَببلً  قُػُببلً  55
 بهمز الواو ىػُزؤاً  ىػُزواً  56
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 الثانية وفتح البلـاألولى؛ الميم  بضم لػُمهلَػِكِهم لَمػهِلِكهم 59
 الهاء بكسر أنسانػيوِ  وما أنسانيوُ  وما 63
 ثبات ياء زائدةوصبًل: بإ ےنبغ نبػغِ  64
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےتعلمن علمػنِ تُ  66
 الراء والشين بفتح َرَشػداً  ُرْشػداً  66
 الياء بإسكاف معػي صبػراً  معػَي صبراً  67
 الياء بإسكاف معػي صبػراً  معػَي صبراً  72
 الياء تخفيفو  ،بألف بعد الزاي زاكػية زكػّية 74
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 الياء بإسكاف ػراً معػي صب معػَي صبرا 75

تخفيف التاء ، مع وصل ىمزةبدوف  لػتِخذتَّ  ػْذتتخَ ٱل 77
 الذاؿ بالتاء إدغاـو  ،وكسر الخاء ،األولى

لػهما يُػْبػِدلَػهما 81  الداؿ وتشديد ،الباء بفتح يُػَبدّْ
 مع تشديد التاء بدؿ القطع؛ بهمزة وصل تَّبػع سبباً  ٱف فأتبع سػبباً  85
 الهمزة دوف تنوين بضم حسن ـىِ ـالجػزاُء  ى  الحسػن جػزاءً  88
 مع تشديد التاء بدؿ القطع؛ بهمزة وصل تَّبػعٱثػم  ثػم أتبع 89
 مع تشديد التاء بدؿ القطع؛ بهمزة وصل تَّبػعٱثػم  ثػم أتبع 92
 ألفاً )فيهما(الهمزة  بإبداؿ يػاجوج ومػاجوج يػأجوج ومػأجوج 94
 الصاد والداؿ مبض الصُّػُدفيػن الصَّػَدفين 96
 بتنوين الكاؼ من غير ىمز بعدىا دّكػاً  دكَّػاء 98
 الياء بفتح دونػيَ  دونػي 102
 السين بكسر يػحِسبوف يػحَسبوف 104
 الواو همزب ُىػُزؤاً  ُىػُزواً  106

 
 سورة مريم(  19) 

 
 مفتوحة؛ وال يخفى المتصلىمزة بزيادة  زكريػاءَ  زكريػا 2
 بإسكاف الثاء )فيهما( ثْني ويػرثْ يػر  يػرثُني ويػرثُ  6
 مضمومة؛ وال يخفى المتصلىمزة بزيادة  زكريػػاءُ ػػيػػ   زكريػػاػػيػػ   7
 العين بضم ُعِتيّػاً  ِعِتيّػاً  8
 الياء بفتح لػَي ءاية لػي ءاية 10
 الياء بفتح إنػَي أعوذ إنػي أعوذ 18
 بياء مفتوحة بدؿ الهمزة هػبيَ ػػل ألىػب 19
 الميم بضم ُمػتُّ  ِمػتُّ  23
 النوف بكسر ِنسػياً  َنسػياً  23
 الميم بفتح َمػن ِمن 24
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 الثانية تاءال بفتح تػحَتها تػحِتها 24
 وفتح القاؼ ؛وتشديد السين ؛بفتح التاء تَػسَّاَقط ُتساِقط 25
 البلـ بضم قػوؿُ  قػوؿَ  34
 (إف)و ىمزة  بفتح وأّف اهلل وإّف اهلل 36
 الياء بفتح َي أخاؼإنػ إنػي أخاؼ 45
 الياء بفتح ربػَي إنو ربػي إنو 47
 البلـ بكسر ُمخػِلصاً  ُمػخَلصاً  51
 وفتح الخاء ،بضم الياء يُػدَخلوف لوفيَػدخُ  60
 الميم بضم ُمػتُّ  ِمػتُّ  66
 وفتحهما ،الذاؿ والكاؼ بتشديد يَػذَّكَّػر يّػْذُكػرُ  67
 الجيم بضم ُجثيػا ِجثِػّيا 68
 العين بضم ُعتيّػا ّياِعتػ 69
 الصاد بضم ُصلػيّػا ِصػلّيا 70
 الجيم بضم ُجثيػا ِجثِػّيا 72

 يَػْنػَفِطػرف يَػتَػَفطَّػرف 90
مع كسر الطاء و  بدؿ التاء،بنوف ساكنة 

 وترقيق الراء جلي، تخفيفها
 

 سورة طو(  20) 
 

 الياء بفتح لعلػيَ  ؛إنػَي  لعػلي ؛إنػي  10
 الهمزة والياء بفتح ناأنػَي أ إنػي أنا 12
 ، والتقليل مطلقاً التنوينترؾ بِطو ىِ  طوىً  12
 الياء بفتح لذكػريَ  ؛إننػَي أنا  كػريذِ لِ  ؛إننػي أنا  14
 الياء بإسكاف ولػي فيها ولػَي فيها 18
 بفتح الياء ليَ  لي 26
 الياء بفتح أخػيَ  أخػي 30
 الياء بفتح عينػيَ  عيػني 39
 الياء بفتح لنػفسيَ  لػنفسي 41
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 الياء بفتح ذكػريَ  ذكػري 42
 الميم وفتح الهاء وألف بعدىا بكسر ِمهػاداً  مػْهداً  53
 بالتقليلوقفاً: بكسر السين، و  ىِ ِسو ُسوىً  58
 بفتح الياء والحاء فَيسَحتػكم فُيسِحتكم 61
 مع فتحهانوف  بتشديد إفَّ  إفْ  63
 بالياء بدؿ األلف ىػذين ىػذاف 63
 وفتح الميم بدؿ القطع،بهمزة وصل  ْجَمعواٱػف ِمعوافػأجْ  64
 بفتح البلـ وتشديد القاؼ تَػَلقَّػفْ  تْلقػف 69

 ولو إسكاف ؛السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً  يػاتػوْ  ےيػأتػِوِ  ےيػأتِوِ  75
 من غير صلة الهاء

 األلف بعد الواو بحذؼ وَوعدناكم وواعدناكم 80
 الميم بكسر بػِملكنا بػَملكنا 87
 ع تخفيف الميمم ،الحاء والميم بفتح َحػَملنػا ُحػمّْلنا 87
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےتتبػعن تتػبعنِ  93
 السوسي: بإبداؿ الهمزة ألفاً ؛ و الياء بفتح بػراسيَ  برأسيَ  بػرأسي 94
 البلـ بكسر تُػخِلفػو تُػخَلَفو 97
َفػخ 102  مع ضم الفاء بنوف مفتوحة بدؿ الياء نَػْنػُفخ يُػنػْ
 بإسكاف الهاء وْىػو وْىػو وُىػو 112
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 سورة األنبياء(  21) 
 

 رَّبي قُػل ربي قػاؿَ  4
بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف 

في  بلـإدغاـ ال(، و على األمرالبلـ، )
 راءال

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 4

وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، بياء ى  يػوحَ  ػينوحِ  7
 بدؿ الياء بعدىا

 الياء بإسكاف معػي معػيَ  24

 ى  يػوحَ  ػينوحِ  25
وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، بياء

 بدؿ الياء بعدىا
 ياء وصبلً ال بفتح إنيَ  إني 29
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 33
 الميم بضم ُمػتَّ  ِمػتَّ  34
 الواو همزب ُىػُزؤاً  ُىػُزواً  36
 بالكسر دوف تنوين أؼّْ  أؼ   67
 بدؿ التاء ياءالب لُيحصنكم لُتحصنكم 80
 ؛ وال يخفى المتصلمفتوحةىمزة بزيادة  وزكريػاءَ  وزكريا 89
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 94
 ألفاً )فيهما(الهمزة  بإبداؿ يػاجوج ومػاجوج يػأجوج ومػأجوج 96

 بكسر الكاؼ، وفتح التاء، وبعدىا ألف، للِكتػاب للكتُػب 104
 (باإلفراد)

 رَّبي قُػل ربي قػاؿَ  112
بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف 

في  بلـإدغاـ ال(، و على األمرالبلـ، )
 راءال
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 سـورة الحج(  22) 
 

 الياء بفتح ليَػضل لُيضػل 9
 البلـ بكسر ثػم  لِيقطػع ثػم  ْليػقطع 15
 بتنوين الكسر ولػولؤٍ  ولػؤلؤٍ  ولػؤلؤاً  23
 لضمبتنوين ا سواءٌ  سواءً  25
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےوالبػاد والبػاد 25
 الياء بإسكاف بيتػي بيتػيَ  26
 بكسر البلـ ثػمَّ لِيقضػوا ثػمَّ ْليقضػوا 29
 بإسكاف الهاء فْهػو فَػُهػو 30

وحذؼ  ،الداؿ إسكافو  ،بفتح الياء يَػْدفَػع يُػداِفع 38
 ؛ وال تخفى القلقلةوفتح الفاءاأللف، 

 التاء بكسر يُقاتِػلوف لوفيُػقاتَػ 39

الوقف اضطراراً أو اختباراً على  يجوز فكػأيّ  فكأيّْػن 45
 راجع األصوؿ( للتفصيلالياء، )

 لفاأل وحذؼ بدؿ النوف،بتاء مضمومة  أىَلْكتُػها أىلكناىػا 45
 بإسكاف الهاء فْهػي ؛وْىػي  فِهػي ؛وِىػي  45

أو اختباراً على الوقف اضطراراً  يجوز وكػأيّ  وكأيّْػن 48
 راجع األصوؿ( للتفصيلالياء، )

 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 48
 الجيم وتشديداأللف  بحذؼ ُمَعجّْػزين ُمعػاجزين 51
 بإسكاف الهاء لػْهو لػُهػو 58
 بإسكاف الهاء لػْهو لػُهػو 64
 بحذؼ الواو لرؤؼ لرؤوؼ 65
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 66
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ػِزؿيُػنْ  يُػنَػزّْؿ 71
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 سورة المؤمنون(  23) 
 

 بكسر السين ِسينػاءَ  َسْينػاءَ  20
 التاء وكسر الباء بضم تُػْنبِػتُ  تَػْنبػتُ  20
 التنوين بحذؼ من كػلّْ  من كػل   27
 األولى الميم بضم ُمػتُّػم ِمتُّػم 35
 السين بإسكاف ُرْسػلنا ُرُسػلنا 44

 تَػْتػراً بًل: وص تَػْتػرا 44
 تـ ْتـر ا؛  تَػْتػرا: وقفاً 

/ 2 ،–وىو المقدـ  – بالفتح/ 1وقفاً: 
فبل إمالة فيها  :، أما وصبلً اإلمالة الكبرى

 ألنها منونة
 الراء بضم رُبْػوة رَبػوة 50
 الهمزة بفتح وأفّ  وإفّ  52
 السين بكسر أيػحِسبوف أيػحَسبوف 55
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 72
 بإسكاف الهاء وْىػو ػووىُ  78
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 79
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 80
 الميم بضم ُمتػنا ِمتػنا 82
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكروف تػذَّكروف 85

الـ الجر وأثبت ىمزة وصل ورفع  بحذؼ سيقولوف اهللُ  سيقولوَف هللِ  87
 الهاء من لفظ الجبللة

 الهاءبإسكاف  وْىػو وُىػو 88
 87حكمها كسابقتها اآلية  سيقولوف اهللُ  سيقولوَف هللِ  89
 الياء بفتح لعػليَ  لعػلي 100

  
 سورة النور(  24) 

 

 الراء بتشديد وفَػرَّضناىا وفَػَرضناىا 1
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكروف تػذَّكروف 1
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 العين بفتح أربػعَ  أربػعُ  6
 التاء بضم والخامسػةُ  والخامسةَ  9
 السين بكسر التػحِسبوه التػػحَسبوه 11
 بكسر السين وتحِسبونوُ  وتػحَسبونوُ  15
 بإسكاف الهاء وْىػػو وُىػػو 15
 بحذؼ الواو رؤؼ رؤوؼ 20
 ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف ُخطْػوات )معاً(ُخُطوات 21
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكروف تػذَّكروف 27
 ألف بإثبات اً:وقف أيهػا أيّػو 31
 الياء بفتح مبيَّنػات مبيّْنػات 34

 ِدرّْيءٌ  ُدرّْيّّ  35
 وىمزة ؛الياء وإسكاف ؛كسر الداؿب

 بعدىا؛ وال يخفى المتصلمنونة  مضمومة

 ،الواومفتوحة بدؿ الياء، وفتح  بتاء تَػَوقَّػدَ  ػوقَػدُ يُ  35
 وفتح الداؿ، وتشديد القاؼ

 السين بكسر يػحِسبو يػحَسبو 39
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ويُػْنػِزؿ ؿويُػنَػزّْ  43
 الياء بفتح مبيَّنػات مبيّْنػات 46
 وإسكاف الهاء ،بكسر القاؼ ويتّػِقوْ  ويتّػْقوِ  52
 السين بكسر ال تػحِسبنَّ  ال تػحَسبنَّ  57

 
 سورة الفرقان(  25) 

 
 بإسكاف الهاء فػْهي فِهػي 5
 بصري على ) ما ( بخلف عنووقف ال مػا ؿ ىػذا ؛مػاؿ ىذا  مػاِؿ ىػذا 7
 بدؿ الياء بالنوف نَػحشرىم يَػحشرىم 17
 بدؿ التاء األولى ياءالب يػستطيعوف تػستطيعوف 19
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 بفتح الياء ليتػنيَ يػػػ ػػػ ليتنييػػػ ػػػ 27
 الياء بفتح قػومػيَ  قػومػي 30

صبًل: بتنوين الفتح، وال يخفى اإلدغاـ؛ و  ػػػبَ َوثَُموداً َوَأْصَحػػػ   ػػػبَ َوثَُموَدْا َوَأْصَحػػػ   38
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 الواو همزب ُىػُزؤاً  ُىػُزواً  41
 السين بكسر تػحِسب تػحَسب 44
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 47
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 48
 مع ضم الشين بدؿ الباء،بنوف  ُنُشػراً  ُبْشػراً  48
 اف الهاءبإسك وْىػو وُىػو 53
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 54
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 62
 التاء بكسر يَػْقتِػروا يَػْقتُػروا 67
 ترؾ البصري صلة الهاء فيػو ُمػهاناً  ُمهاناً  ےفيو 69
 بحذؼ األلف التي بعد الياء )باإلفراد( وذريَّػِتنا وذريّػاتِنا 74

 
 سورة الشعراء(  26) 

 
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي نُػْنػِزؿ ؿنُػنَػزّْ  4
 بإسكاف الهاء لػْهو لػُهو 9
 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 12

وضم الهاء من بعد الجيم، بهمزة ساكنة  أرِجْئػوُ  أرِجػو 36
 غير صلة

 بتشديد القاؼ وفتح البلـ تَػَلقَّفُ  تَػْلقفُ  45

الهمزة ل يسهتو  ،ـىمزة استفها بزيادة امنتما ْءَ  َءامنتم 49
 ألف إدخاؿ عدـ الثانية مع

 األلف بحذؼ َحػذروف حػاذروف 56
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 تخفيفو  ،الباء إسكافو  ،الجيم بضم ُجػْببلً  ِجػِببّلً  62
 ة واضحةل، والقلقالبلـ
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ِأرِ  أنػي أذبحك ؛ ى  إنػي أر  102 ِإنـي  ِأذحبكِ؛ى   الياء فيهما بفتحِأنـي 
 بإسكاف الهاء لػْهػو لػُهػو 106
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 الياء بفتح إنّػيَ  إنّػي 32
 الياء بفتح بعػديَ  بعػدي 35
 بدؿ التاء ياءالب يػوعدوف تػوعدوف 53
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 لفاأل وحذؼ ،بضم الهمزة وُأَخػرُ  وءاخػرُ  58

فيسقطها  بهمزة وصل بدؿ القطع، تَّخذنػاىمٱ أتَّػخذناىم 63
 ويبتدىء بػها مكسورة ،وصبلً 

 الياء بإسكاف لػي لػيَ  69
 الثانية البلـ بكسر الػمخِلصين الػمخَلصين 83
 بفتح القاؼ فػالحػقَّ  فػالحقُّ  84

 
 سورة الزمر(  39) 

 

 يػرضػوُ  7
؛ يػرضػْو 
 ويػرضػوُ 

 يػرضػوْ 
ىو  آخر وجو :لدوريلو  ؛الهاء بإسكاف

 الضم مع الصلة
 الياء بفتح ليَػِضػلَّ  ليُػِضلَّ  8
 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 13
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 ضمبتنوين  ػاشفاتٌ ك كاشفػاتُ  38

 وُضػرَّهُ  ےُضػرّْهِ  38
، ويلزمو ضم ىاء الكناية، وال راءال بفتح

 يخفى الصلة بواو لفظية
 ضمبتنوين  ممسكػاتٌ  ممِسػكاتُ  38

 ورحمتَػوُ  ےرحمتِػوِ  38
بفتح التاء، ويلزمو ضم ىاء الكناية، وال 

 يخفى الصلة بواو لفظية
 الياء بإسكاف نيػا عبادي الذي يػا عبادَي الذين 53
 النوف بكسر تقنِػطوا تقنَػطوا 53
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 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 26
 التي قبلهاهمزة ال حذؼفتح الواو، و ب أف يُْظِهػرَ وَ  أف يُظِهرَ  وْ أَ  26
 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 30
 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 32
 الكسر بتنوين قلػبٍ  قلػبِ  35
 الياء بفتح لعلّػيَ  لعػلي 36
 العين بضم فػأطّلعُ  فػأطّلعَ  37
 الصاد بفتح وَصػدّ  وُصػدّ  37
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےاتَّبعوف اتبػعوفِ  38
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 40
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 وفتح الخاء ،بضم الياء يُػدَخلوف يَػدُخلوف 40
 الياء بفتح مالػيَ  مالػي 41
 الياء بفتح أمػريَ  أمػري 44
 وضم الخاء بهمزة وصل بدؿ القطع، دُخػلواٱ ِخػلواأد 46
 السين بإسكاف ُرْسػُلكم ُرُسلُػكم 50
 بإسكاف السينِػلنارسْ  رُسػلنا 51
 بدؿ الياء بالتاء التػنفع اليػنفع 52
 بدؿ التاء األولى ياءالب يػتذّكروف تػتذّكروف 58
 السين بإسكاف رْسػلنا ُرُسػلنا 70
 السين بإسكاف رْسػلهم رُسػلهم 83

 
 سورة فصمت(  41) 

 

 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 11
 الحاء بإسكاف َنْحسػات نَػِحسػات 16
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 21

 أْرنػا أرِنػا أرِنػا 29
الدوري: باختبلس حركة الراء، السوسي: 

 بإسكاف الراء؛ وتفخيم الراء جلي
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 44
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ْتْ ثـمْروصاًل:ْ ثػمرات 47
ْثـمرتْ وقفاً:ْ

بحذؼ األلف )باإلفراد(؛ ويقف عليها 
 بالهاء

 الياء بفتح ربػَي إفَّ  ربّػي إفّ  50

 
 سورة الشورى(  42) 

 
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 4

وكسر  بدؿ التاء، بنوف ساكنة بعد الياء يَػْنػفِطػْرف يتَػَفطَّػْرف 5
 مع تخفيفهاالطاء 

 بإسكاف الهاء وْىػو )معاً(و وُىػ 9
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 11
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 19
 وأبدؿ السوسي ،بإسكاف الهاء نػوتػوْ  نػؤتػوْ  نؤتِػوِ  20
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 22

 يَػْبػُشرُ  يُػبَػشّْر 23
وضم الشين  ،الباء إسكافو  ،الياء بفتح
 لةع تخفيفها، وال تخفى القلقم

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 25
 بدؿ التاء ياءالب يػفعلوف تػفعلوف 25
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي يػُْنػِزؿ يُػنّػزّْؿ 27
 بإسكاف الهاء وْىػو )معاً(وُىػو  28
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي يػُْنػِزؿ يُػنّػزّْؿ 28
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 29
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےالػجوار الػجوار 32
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 سورة الزخرف(  43) 
 

 الميم وفتح الهاء وألف بعدىا بكسر ِمهػاداً  َمػْهداً  10
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 17

وتخفيف  ،بفتح الياء وإسكاف النوف يَػْنَشػأُ  يُػَنشَّػأُ  18
 ؛ واإلخفاء جليالشين

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 18

ؼ األلف، وضم القاؼ، وإسكاف بحذ قػلْ  قػاؿَ  24
 (األمر البلـ، )على

 القاؼ إسكافالسين و  بفتح َسػْقفاً  ُسُقػفاً  33
 الميم بتخفيف لػَمػا لػمَّػا 35
 بإسكاف الهاء فْهػو فُهػو 36
 السين بكسر وَيحِسبػوف ويػحَسبوف 37
 السين بإسكاف ُرْسػلنػا رُسػلنػا 45

وال يخفى حذؼ  ؛ألف بإثبات :اً وقف ػأيػَُّهاايػ ػأيُّوَ ايػ 49
 لتقاء الساكنينال األلف وصبلً 

 الياء بفتح تػحتيَ  تػحتي 51
 وألف بعدىا ،بفتح السين أسػاورة أْسػِورة 53
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےواتبعػوف واتبػعوف 61
 زائدة مطلقاً ياء  بإثبات ےعباد يػا عباد يػا 68

ضمير، مع حذؼ الياء بحذؼ ىاء ال َتشتِهي َتشتِهيوِ  71
 وصبًل اللتقاء الساكنين

 السين بكسر يحِسػبوف يحَسبػوف 80
 السين بإسكاف ورْسػلنا ورسػلنا 80
 بإسكاف الهاء وْىػو )معاً(وُىػو  84

وضم الهاء مع صلتها بواو  ،بفتح البلـ بّْ ارَ يَ  وَوِقيَلوُ  بّْ ارَ يَ  ےَوِقيِلوِ  88
 لفظية بالقصر
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 انسورة الدخ(  44) 
 

 بضم الباء ربُّ  ربّْ  7
 الياء بفتح إنّػَي ءاتيكم إنّػي ءاتيكم 19
 بدؿ الياء األولىتاء الب تػغلي يػغلي 45

 
 سورة الجاثية(  45) 

 
 بهمز الواو ُىػُزؤاً  ُىػُزواً  9
 بتنوين الكسر أليػمٍ  أليػمٌ  11
 بتنوين الضم سواءٌ  سواءً  21
 اؿالذ بتشديد تػذَّّكػروف تػذّكروف 23
 بهمز الواو ىػزؤاً  ىػزواً  35
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 37
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 سورة األحقاف(  46) 
 

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 8

 إسكافالهمزة وضم الحاء و  بحذؼ ُحسػناً  إحسػاناً  15
 السين

 الكاؼ فيهما بفتح َكػرىاً  )معاً(ُكػرىػاً  15
 بالياء المضمومة بدؿ النوف اَوزيُػتج ؛يُتػقبّػل  نَػتجػاَوز ؛ نَتػقّبل 16
 النوف بضم أحسػنُ  أحػسنَ  16
 التنوين بحذؼ أؼّْ  أؼ   17
 الياء بفتح إنّػَي أخاؼ إنّػي أخاؼ 21
 البلـ ، وتخفيفالباء بإسكاف وأبْػِلغكم وأبَػلّْغكم 23
 الياء بفتحِولكّنِ  ولكنّػي 23
 باإلمالةِاكمأرِ  أراكم 23
 الراء مع إمالة بدؿ الياء؛ ء مفتوحةبتاِىِ رِ تِ  ى  يُػر  25
 بفتح النوفِمساكن هم مساكُنهم 25

 
 سورة محمد (  47) 

 
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 2

الوقف اضطراراً أو اختباراً على  يجوز وكػأيّ  وكػأّين 13
 راجع األصوؿ( للتفصيلالياء، )

 اءالهمزة وكسر البلـ وفتح الي بضم وُأْمػِليَ  ى  وَأْمػل 25
 الهمزة بفتح أسػرارىم إسػرارىم 26
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 سورة الفتح(  48) 
 

 السين في ىذا الموضع بضم دائػرة السُّػوء دائػرة السَّػْوء 6

9 
وتػعّزروه  ؛لتػؤمنوا 
 وتسبحوه ؛وتػوقّروه 

 ويعزروه ؛ليؤمػنوا 
 في األربعةبدؿ التاء ياء الب ويسبحوه ؛ويوقػروه 

 بكسر الهاء، وترقيق الـ لفظ الجبللة عليػِو اهلل عليػُو اهلل 10
 جلي

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 24
 بدؿ التاء ياءالب يػعملوف تػعملوف 24

 
 

 سورة الحجرات(  49)  
 

 بهمزة ساكنة بعد الياء ال يػالتػكم ال يػألتػكم ال يػِلتػكم 14

 
 

 ق سورة(  50)  
 

 ضم الميمب ُمتنػا ِمتنا 3
 كاف الهاءبإس وْىػو وُىػو 37
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےالػمناد الػمناد 41
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 سورة الذاريات(  51) 

 

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 40
 الميم بكسر وقػوـِ  وقػوـَ  46
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكػروف تػذّكروف 49

 
 سورة الطور(  52) 

 

 وأْتبػْعناىػم تهمػػعَ بَ ػػواتَّ  21
ف اسكإو  لوصل،بدؿ ا بهمزة قطع مفتوحة

بدؿ  مفتوحة نوف ثم ،والعين األولى التاء
 وبعدىا ألفالتاء 

 (الجمع)ببألف بػعد الياء وكسر التاء  ذرّْيّػاتِهػم؛ بهم  همذرّيّػاتِ  ذرّْيّػِتهم؛ بهم  ُذرّْيّػُتهم 21
 الواو والميم من غير تنوين بفتح تػاثيمَ ؛ لغَو  تػأثيمَ ؛ لغَو  تػأثيمٌ ؛ لغػٌو  23

 تػأمُرىم 32
تػأمْرىػم 
 تػامْرىػم تػأمُرىػم

بإسكاف الراء للبصري بخلف عن 
الدوري، والوجو الثاني للدوري اختبلس 

 الضمة
 بالصاد فقط املصيطرون املِصيطرون 37
 الياء بفتح َيصػعقوف يُػصعقوف 45

 
 سورة النجم(  53) 
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 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 7
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 30
 بإسكاف الهاء فُهػو فُهػو 35

بفتح الشين وألف بعدىا وبعد األلف  ءةآالنَّشػ النَّْشػأة 47
 ، وال يخفى المد المتصلىمزة مفتوحة

ِىعـاد ِلـ ولِـ  عػاداً األولى ) وصبلً ( 50
نقل حركة الهمزة إلى البلـ قبلها وحذؼ ب

الهمزة مع إدغاـ تنوين عاداً في الـ 
 وؿ () راجع األص األولى

ِ  ) ابتداء ( ى  األولػ 50 ِ ِ؛ِىِ ـولـ ُلِِ؛ِألـول  ِاألول 

 وىي: ثبلثة أوجو حاؿ االبتداء بها يجوز
بهمزة مفتوحة فبلـ مضمومة وبعدىا  /1

ة بعدىا ببلـ مضموم /2 ،واو ساكنة مدية
بهمزة مفتوحة فبلـ  /3 ،واو ساكنة مدية

ساكنة بعدىا ىمزة مضمومة ثم واو 
؛ ولو التقليل فصساكنة مدية كوجو ح
 مطلقاً 

 اوثموداً فم اوثموَدْا فم 51
؛ ؛ واإلخفاء جليوصبًل: بتنوين الفتح

 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 
 

 سورة القمر(  54) 
 

 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےالػداع الػداع 6

 خػاِشعاً  ُخشَّػعاً  7
ع مالخاء وألف بعدىا وكسر الشين  بفتح

 تخفيفها
 وصبًل: بإثبات ياء زائدة ےػداعال الػداع 8

 
 



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء السابع والعشرين                                    قراءات العشر للػقرآفالدرر الحساف في ال  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي عمرو البصري
 البيان

 السوسي الدوري
 

                                                                                                                 379      

 

 

 سورة الرحمن(  55) 
 

 الياء وفتح الراء بضم يُػْخَرج يَػْخُرج 22
 وقف البصري باأللف أيّػها أيّػو 31
 بتنوين الكسر ونػحاسٍ  ونػحػاسٌ  35
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 وكسر الخاء ،بضم الهمزة ُأِخػذَ  أَخػذَ  8
 بضم القاؼ ميثاُقكم ميثػاَقكم 8
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي يُػْنػِزؿ يُػنَػزّْؿ 9
 بحذؼ الواو لػرؤؼ لػرؤوؼ 9
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 الفاء الثانية بضم فيضػاعُفو وفيضػاعفَ  11
 بتشديد الزاي وما نَػزَّؿ ومػا نػَزؿ 16
 األلف األولىبحذؼ  أتػاكم ءاتػاكم 23
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 ػظَّػهَّػروفيَ  يُػظاِىػروف 2
مع د الظاء والهاء وتشدي ،اءيبفتح ال
 بعد الظاء التي وحذؼ األلف ،فتحهما

 يػػ  الػػػػ  ػ 2
 •الآل
 •البل

 الآليْ 

لو في و  ،بعد الهمزةالتي حذؼ الياء ب
ل الهمزة مع يسه/ ت1 :الهمزة وجهاف

إبدالها ياء ساكنة  /2القصر،  وأ توسطال
وال ؛ مع المد المشبع اللتقاء الساكنين
سهيل يخفى أنو عند الوقف يكوف ت

 الهمزة بالرـو مع التوسط والقصر

 ظَّػهَّػروفيػَ  يُػظاِىػروف 3
مع وتشديد الظاء والهاء  ،اءيبفتح ال
 بعد الظاء التي وحذؼ األلف ،فتحهما

 الػمْجلس الػمجالس 11
؛ وال تخفى الجيم وحذؼ األلف بإسكاف

 القلقلة
 الشين بكسر فانِشػزوا ؛انِشػزوا  فانُشػزوا ؛ انُشػزوا 11
 السين بكسر ويػحِسبػوف ويػحَسبػوف 18
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 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 1
 الراء وتشديدالخاء  بفتح يُػَخرّْبػوف يُػْخرِبػوف 2
 بحذؼ الواو رؤؼ رؤوؼ 10

، الجيم وفتح الداؿ وألف بعدىا بكسر ا رِجػد ُجػُدر 14
 مع اإلمالة في األلف

 السين بكسر تػحِسبهم تػحَسبهم 14
 الياء بفتح إنّْػَي أخاؼ إنّْػي أخاؼ 16
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 24
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 سورة الممتحنة(  60)  
 

 الياء وفتح الصاد بضم يُػْفَصػل يَػفِصلُ  3
 الهمزة بكسر إسػوة أسػوة 4
 الهمزة بكسر إسػوة أسػوة 6
 السين وتشديدالميم  بفتح والُتَمسّْػكوا والتُػْمسكوا 10

 
 سورة الصف(  61) 

 
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 1
 الياء بفتح بعػديَ  بعػدي 6
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 7
 جلي فيما بعدىا بتنوين الضم، واإلدغاـ متمّّ  متمُّ  8

 ونورَهُ  ےنورِهِ  8
، وضم الهاء، والصلة بواو فتح الراءب

 لفظية

14 
) الموضع  اهلل أنصػارَ 

 هلل أنصػاراً  األوؿ (
بتنوين الفتح لراء )أنصار(، وخفض لفظ 

 الجبللة ببلـ الجر، واإلدغاـ جلي

 
 سورة الجمعة(  62) 

 
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 3

 
 سورة المنافقون(  63) 

 
 الشين بإسكاف ُخْشػب ُخُشػب 4
 السين بكسر َيحِسبػوف يػحَسبوف 4
 النوف فتحو  بعد الكاؼ، واو بزيادة وأكػوفَ  وأكػنْ  10
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 سورة التغابن(  64) 
 

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػػو 1
 السين بإسكاف ُرْسػلهم رُسػلهم 6

 
 سورة الطالق(  65) 

 

 بإسكاف الهاء فْهػو فػُهو 3

بتنوين الضم للغين، وبفتح الراء، وال  وبالٌغ َأمَرهُ  ےبالُغ َأمرِهِ  3
 يخفى صلة ىاء الكناية بواو لفظية وصبلً 

 )معاً( يػػ  ػالػػػػ    4
 •الآل
 •البل

 الآليْ 

لو في و  ،بعد الهمزةالتي حذؼ الياء ب
ل الهمزة مع يسه/ ت1 :الهمزة وجهاف

إبدالها ياء ساكنة  /2القصر،  وأ توسطال
وال ؛ مع المد المشبع اللتقاء الساكنين

يخفى أنو عند الوقف يكوف تسهيل 
 الهمزة بالرـو مع التوسط والقصر

اضطراراً أو اختباراً على  الوقف وزيج وكػأيّ  وكػأين 8
 راجع األصوؿ( للتفصيل، )الياء

 الياء بفتح مبيَّػنات مبيّْػنات 11

 
 سورة التحريم(  66)  

 
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 2
 الظاء بتشديد تػظَّػاىرا تػظاىػرا 4
لػو يُػْبػدلػو 5  الداؿ وتشديد ،فتح الباءب يُػبَػدّْ
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 سورة الممك(  67) 
 

 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 1
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 2
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 4
 بإسكاف الهاء وْىػي وِىػي 7
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 14

ينصػرْكم  ينصػرُكم 20
 ينصػرُكم

 ينصػرْكم
بإسكاف الراء للبصري بخلف عن 

الدوري، والوجو الثاني للدوري اختبلس 
 الضمة

 
 سورة القمم(  68) 

 
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 7
لنػا يُػْبػِدلنػا 32  الداؿ وتشديد ،الباء بفتح يُػبَػدّْ
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 48
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 49

 
 سورة الحاقة(  69) 

َلوُ  9  بكسر القاؼ، وفتح الباء ِقبَػَلوُ  قَػبػْ
 بإسكاف الهاء فْهيَ  فػِهيَ  16
 بإسكاف الهاء فػْهو ُهوفػ 21
 الذاؿ بتشديد تػذَّّكػروف تػذّكػروف 42

 
 

 سورة المعارج(  70)  
 

 لتاءل ضمتنوين الب نػّزاعػةٌ  نػّزاعةً  16
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 (اإلفراد)ب بحذؼ األلف التي بعد الداؿ بشهادتِػهم بشهاداتػهم 33
 وإسكاف الصاد ،بفتح النوف َنْصػب ُنُصػب 43

 
 سورة نوح(  71) 

 
 الياء بفتح دعػائيَ  ػائيدع 6
 الياء بفتح إنّػيَ  إنّػي 9
 البلـ إسكافو  ،الواو بضم َوُولْػُده َوَولَػُده 21

الطاء وألف بعدىا ، وبعد األلف ياء  بفتح َخطػاياىػم َخطيئػاتِهم 25
 ثم ألف وضم الهاء

 الياء بإسكاف بيتػي بيتػيَ  28

 
 سورة الجن(  72)  

 
 الهمزة بكسر لىوإنو تعا وأنو تعالى 3
 الهمزة بكسر وإنو كاف وأنو كاف 4
 الهمزة بكسر وإنا ظننا وأنا ظننا 5
 الهمزة بكسر وإنو كاف وأنو كاف 6
 الهمزة بكسر وإنهم ظنوا وأنهم ظنوا 7
 بكسر الهمزة وإنا لمسنا وأنا لمسنا 8
 بكسر الهمزة وإنا كنَّا وأنا كنَّا 9
 بكسر الهمزة وإنا ال ندري وأنا ال ندري 10
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 بكسر الهمزة وإنا لمَّا وأنا لمَّا 13
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بفتح القاؼ، وزيادة ألف بعدىا، وفتح  قػاؿَ  قُػل 20
 البلـ

 الياء بفتح ربّػَي أمداً  ربّػي أمداً  25

 
 سورة المزمل(  73) 

 

، وال الواو وفتح الطاء وألف بعدىا بكسر ءً آِوطػ َوطػأً  6
 يخفى المد الواجب

بكسر الفاء والثاء الثانية والهاءين، وال   ےوثلِثوِ  ےونصِفوِ  ووثلَثوُ  وونصَفوُ  20
 يخفى صلة ىاء الكناية وصبلً بياء لفظية

 
 سورة المدثر(  74)  

 
 الراء بكسر والػرّْجػز والػرُّجز 5

بفتح الذاؿ وألف بعدىا، وحذؼ ىمزة  ِإذا َدبَػرَ  ِإْذ َأْدبَػرَ  33
 )أدبر(، وفتح الداؿ فيها

 
 سورة القيامة(  75) 

 
 السين بكسر أيػحِسػب أيػحَسب 3
 بدؿ التاء اءيالب يػحبوف تػحبوف 20
 بدؿ التاء ياءالب ويػذروف وتػذروف 21
 وال يخفى اإلدغاـ ،بدوف سكت من رَّاؽ راؽ سمن 27
 بكسر السين أيػحِسػب أيػحَسب 36
 بالتاء بدؿ الياء، والتقليلِىِ ـمنِ ـت يمنى   37
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 بتنوين الكسر وإستػبرؽٍ  وإستبػرؽٌ  21
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 سورة النازعات(  79) 
 

 تنوينال بحذؼِىطوِ  طوًى  16

 
 سورة عبس(  80) 

 
 العين بضم فػتنفُعػو فػتنفَعػو 4
 بإسكاف الهاء وْىػو وُىػو 9
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 سورة التكوير(  81) 
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 قائمة املصادر واملراجع
 المجيد عبد/ تحقي . السبع القراءات في اإلقناع(.  ىم1413)  عمي الباذش، أحمد ابن (1

 .القري أم جامعة: مكة. قطامش

 القراءات في النشر طيبة شرح ىم (.1421)  -الناظم ابن-محمد  الجزري، أحمد ابن (2
 .العممية الكتب دار: . بيروت2ميرة. ط . تحقي / أنسالعشر

 . تحقي / أحمدالعشر القراءات في التيسير تحبيرىم (. 1421ابن الجزري، محمد محمد )  (3
 الفرقان. القضاة. عمان: دار مفمح محمد

بيروت: دار الكتب . القراء طبقات في النياية غايةىم (. 1427د محمد ) ابن الجزري، محم (4
 العممية.

 محمد . تحقي / عميالعشر القراءات في النشرىم (. 1427ابن الجزري، محمد محمد )  (5
 الكبرى. التجارية الضباع. القاىرة: المطبعة

 المكية : المكتبة. مكة4. طالكريم القرآن قراءة أحكامم (. 1999)  خميل الحصري، محمود (6
 اإلسالمية. البشا ر دار -

 العال . تحقي / عبدالسبع القراءات في الحجةىم (. 1411)  خالويو، الحسين أحمد ابن (7
 الشرو . . بيروت: دار4مكرم. ط سالم

 الكتاب . بيروت: دارالسبع القراءات في التيسيرىم (. 1414)  عثمان عمرو الداني، أبو (8
 العربي.

 . تحقي /المشيورة السبع القراءات في البيان جامعىم (. 1426رو عثمان ) عم الداني، أبو (9
 .العممية الكتب دار: الجزا ري. بيروت صدو  محمد

. األمصار أىل مصاحف مرسوم معرفة في المقنعىم (. 1431)  عثمان عمرو الداني، أبو (11
 التدمرية. دار :الرياض الحميد. حسن بنت نورة /تحقي 

. وجل عز اهلل كتاب في واالبتدا الوقف في المكتفى ىم (.1417)  عثمان عمرو الداني، أبو (11
 .الرسالة مؤسسة: . بيروت2المرعشمي. ط الرحمن عبد يوسح تحقي /

تحقي /  .عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحافىم (. 1417الدمياطي، أحمد البنا )  (12
 ا زىرية. كمياتال مكتبة - الكتب عالمالقاىرة: إسماعيل.  محمد شعبان

 . تحقي /واألعصار الطبقات عمى الكبار القراء معرفةىم (. 1418أحمد )  الذىبي، محمد (13
 .العممية الكتب دار: عباس. بيروت صالح و ا رناؤوط شعيب و معروح بشار

 . الرياض: مكتبة المعارح لمنشر والتوزي .التطبيق الصرفيم (. 1999الراجحي، عبده )  (14
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ا ف اني.  . تحقي / سعيدالقراءات حجةىم (. 1418زنجمة )  بن لرحمنا عبد زرعة، أبو (15
 الرسالة. . بيروت: مؤسسة5ط

 ووجو األماني حرز المسمى الشاطبية متنىم (. 1431الرعيني )  فيره بن الشاطبي، القاسم (16
. دمش : دار 5الزغبي. ط تميم محمد تحقي / .السبع القراءات في التياني

 سالمية.ال وثاني لمدراسات اإل

 محمود أحمد/ تحقي . السبع القراءات في النفع غيث(.  ىم1425)  محمد الصفاقسي، عمي (17
 .العممية الكتب دار: بيروت. الحفيان

محمد خمح . تحقي / القراءة أصول بيان في اإلضاءةىم (. 1421الضباع، عمي محمد )  (18
 الحسيني. القاىرة: المكتبة ا زىرية لمتراث.

عمان: دار عمار  أحمى دروسي في رواية السوسي.م (. 2117ىيم ) ضمرة، توفي  إبرا (19
 لمنشر والتوزي .

 . تحقي / عادلالسبع القراءات عمل في الحجةىم (. 1428أبو عمي الفارسي، الحسن )  (21
المعصراوي. بيروت: دار الكتب  عيسى أحمد و عوض عمي و الموجود عبد

 العممية.

الطاىر أحمد  .3. طالقاموس المحيطترتيب  م (.2111)  محمد يعقوب ،الفيروزأبادي (21
 .الفكردار  بيروت: .الزاوي

 المنتيي المقرئ وتذكار المبتدئ القارئ سراجىم (. 1373عثمان )  بن القاصح، عمي ابن (22
: الضباع. القاىرة . تحقي / عميالتياني ووجو األماني حرز منظومة شرح
 .الحمبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة

البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة ىم (. 1429لفتاح عبد ال ني ) القاضي، عبد ا (23
. تحقي / صبري رجب ُكَريِّم. القاىرة: دار السالم من طريقي الشاطبية والدرة

 لمطباعة والنشر.

 القراءات في الشاطبية شرح في الوافيىم (. 1421القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (24
 دي لمتوزي .. جدة: السوا5ط .السبع

إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع (.  ىم1424)  خميل محمد ،القباقبي (25
 .عمار دار: ا ردن. شكري خالد أحمد/ تحقي . عشر

القاىرة:  .العشر القراءات توجيو في البشر طالئعىم (. 1427الصاد . )  قمحاوي، محمد (26
 العقيدة. دار
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ضيح.  . تحقي / شوقيالقراءات في السبعةىم (. 1411موسى )  بن مجاىد، أحمد ابن (27
 المعارح. . القاىرة: دار2ط

الرسالة البيية فيما خالف فيو أبو عمرو الدوري حفصًا م (. 2114محيسن، محمد سالم )  (28
 القاىرة: دار محيسن لمطباعة والنشر والتوزي . من طريق الشاطبية.

. 4ط الدوري. عمرو يقراءة أب المجتبى في تخريجم (. 2112محيسن، محمد محمد )  (29
 القاىرة: دار محيسن لمطباعة والنشر والتوزي .

اإلدغام الكبير في القرآن البن عمرو بن مركز المخطوطات والتراث والوثا   ) د.ت (.  (31
تحقي / عبد الكريم محمد حسين. الكويت: منشورات مركز  العالء المازني.

 المخطوطات والتراث والوثا  .

حسن الجالء في رواية اإلمام السوسي عن أبي عمرو م (. 2117د نبيان ) المصري، محم (31
 موق  عمم القراءات. بن العالء.

 وعمميا السبع القراءات وجوه الكشف عنىم (. 1414محمد )  طالب، أبو أبي بن مكي (32
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.3. تحقي / محي الدين رمضان. طوحججيا

سبي   /تحقي . المبسوط في القراءات العشر م (.1981)  أحمد، بن ِمْيران النيسابورىا (33
 .مجم  الم ة العربية: دمش . حمزة حاكيمي

. تحقي / البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترةىم (. 1429النشار، عمر زين الدين )  (34
 أحمد عيسى المعصراوي. قطر: وزارة ا وقاح والشؤون الدينية.

 . تحقي / مجديالعشر القراءات في النشر طيبة شرح ىم (.1424محمد )  النَُّوْيري، محمد (35
 .العممية الكتب دار: باسموم. بيروت محمد
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